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Samenvatting. 

In het kader van het interafdelingsprojekt atheroscle

rose is een analyse verricht van de toepassingsmogel~khe

den van laser-doppler anemometrie voor het bepalen van 

snelheidsprofielen in kanaalstromingen, zowel onder sta

tionaire als niet-stationaire omstandigheden. Er ~jn me

tingen verricht met een 1-components laser-doppler snel

heidsmeter, gebaseerd op de referentiebundelmethode, aan 

modelopstellingen. De laser-doppler snelheidsmeter is ge

koppeld aan een micro-compute~ zodat het meten van snel

heidsprofielen gedeeltel~k geautomatiseerd is. 

Speciale aandacht is uitgegaan naar de detectie van de 

wandcoÖrdinaten van het meetobjekt en het meten van vloei

stofsnelheden in de buurt van de wand. Tenslotte is de 

laser-doppler snelheidsmeter gebruikt voor het 

meten van instationaire instromingsversch~nselen in een 

ronde starre buis. In het midden van de buisstroming was 

de onnauwkeurigheid in de snelheidsmeting 2 a 3 % • Dicht 

b~ de wand ( 0.3 mm.) neemt de af~jking in de gemeten snel

heid toe tot groter dan 10% van de hoofdstroomsnelheid. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In het kader van het interafdel ingspro jek t "Atherosclerose" 

wordt onderzoek gedaan naar het stromingsgedrag van bloed 

in de buurt van vernauwingen in bloedvaten. Atherosclerose 

is een proces in de binnenwand van de slagader waardoor 

in de slagader plaatselUke vernauwingen kunnen optreden. 

Van deze vernauwingen wordt verwacht dat ze veranderingen 

in de snelheidsprofielen teweeg brengen. Kennis van mo

gelijke snelheidsveranderingen ten gevolge van atheroscle

rose kan bUdragen tot vroegtUdige detectie ervan. 

Aan de RUksuniversiteit Maastricht is een Multigate Pulsed 

Doppler meetsysteem ontwikkeld, waarmee men in elastische 

buizen (bloedvaten) non-invasief snelheidsprofielen kan 

meten. Binnen het interafdelingsprojekt "Atherosclerose" 

worden in nauwe samenwerking met de Rijk suni vers i tei t 

Maastricht modelstudies verricht naar het vloeistofgedrag 

in de buurt van vernauwingen. Daartoe is het nodig snel

heictsprofielen te kunnen meten in model-opstellingen. 

De meest geschikte meettechniek ter bepaling van snel

heictsprofielen is de laser-doppler meettechniek. Deze 

vorm van snelheidsmeting heeft het voordeel ten opzichte 

van hittedraadanemometrie dat er geen meetsondes in de 

vloei stof hoeven te worden aangebracht, en dus geen ver

storing van het snelheidsprotiel plaats vindt. 
Gezien de onbekendheid binnen het interafdelingsprojekt 

met de laser-doppler techniek is getracht in het kader 

van mijn afstuderen inzicht te krijgen in de mogelijkheden 

en beperkingen van een laser-doppler snelheidsmeter. 

Er is een laser-doppler snelheidsmeter gebouwd. 
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Deze wordt in detail besproken in hoofdstuk 2. 

Sr wordt ingegaan op de wanddetectie en op de storende 

invloed die de wanden hebben op het meten van de snel

heid in de buurt van de wanden (hoofdstuk 3). Ter be

vordering van een snelle signaalverwerking is de bepa

ling van snelheidsprofieJen en de berekening van de 

debieten vergaand geautomatiseerd. Op enkele aspekten 

van deze automatisering wordt ingegaan in hoofdstuk 4. 

Tenslotte zijn snelheidsprofielen gemeten bij een pulse

rende stroming in een starre pijp. Deze zijn vergeleken 

met een analytisch model voor een volledig ontwikkel

de stroming. In het bijzonder is aandacht geschonken 

aan instromingseffekten (hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 2 Laser-doppler snelheidsmeting. 

2.1. Inleidino 

De laser-doppler techniek voor het meten van vloeistof 

en gassnelheden is een techniek die opgang vond na de 

ontwikkeling van lasers als bronnen van coherent mono

chromatisch licht. De eerste experimenten met de laser 

dqppler techniek worden beschreven door Yeh en Cum

mins (1964). Hierna volgden de experimenten met de la

ser-doppler techniek elkaar in snel tempo op. In de 

jaren 1970-1980 ontwikkelde de laser-doppler snel

heidsmeting zich tot een veel toegepaste techniek voor 

het meten van zowel turbulente als laminaire gas- en 

vloeistofsnelheden. 

Een goede ingang tot de literatuur over laser-doppler 

snelheidsmeting biedt Drain ( 1980). In di_t boek worden 

de fysische achtergronden met betrekking tot de laser 

doppler snelheidsmeting duidelijk uitgelegd. Een meer 

mathematische benadering biedt Durani (1977). Durst 

(1976) geeft een algemeen overzicht van de toepassings

mogel~kheden van de laser-doppler techniek. Stevensen 

en Durst(1976) gaan nader in op de invloed van de 

1 a serbundel parameters op de signaal vorming bij 1 aser 

doppler snelheidsmetingen. Tenslotte wordt nog verwezen 

naar Graaff(1979), waarin een analyse is opgenomen over 

de invloeden van optische onvolkomenheden in een laser 

doppler snelheidsmeter. 
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2.2. Doopler-effekt bij verstrooi.Îngsverschijnselen. 

Licht uitgezonden door een bewegende bron zal door een 

stilstaande waarnemer met een andere frequentie worden 

waargenomen dan het werd uitgezonden. De grootte van 

de frequentie verandering is rechtevenredig met de snel

heid van de bron, en is tevens een funktie van de hoek 

waaronder de bewegende bron het licht naar de waarne

mer zendt. Eveneens zal Iicht uitgezonden door een stil

staande bron door een bewegende waarnemer met een andere 

frequentie worden waargenomen dan het werd uitgezonden. 

Beschouwen we de volgende situatie • Laserlicht (mono

chromatisch, coherent) valt op een bewegend deeltje. 

Het door het deèltje verstrooide licht wordt waarge

nomen door een stilstaande waarnemer(fotodiode). 

V 

laser 

fotodiode 

c:: 

figuur: ·2.·1. Doppler-effekt bij licht verstrooiend deel

tje. 

Deeltje neemt het licht waar met frequentie: 

2.1. 

Het deeltje gaat vervolgens als beweg~nde bron fungeren. 
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Het licht verstrooid in de richting I wordt door de 

fotodiode waargenomen met de frequentie: 

2.2. 

Samen leveren de vergel~kingen 2.1.en 2.2. de totale 

frequentie verschuiving op. 

A\)= V 2- Va = ~ ( cosC( +cos.J3 ) 2.3. 

Deze frequentie verschuiving noemen we de doppler 

frequentie. Ind~en we in de optische configuratie de 

hoeken 0( en 13 aan elkaar gelijk maken gaa.t de verge

lijking 2. 3. over in: 

A)} = 2 1 COS 0( 2.4. 

Aangezien in het vervolg gerekend wordt ~et de hoek 

't/2 kan vergelijking· 2.4. omgeschreven· worden in: 

6V= 2 ~-sin ~/ 2 

~V= vd = doppierfrequentie 2.5. 

De gebruikte lichtbron is een Helium- Neon laser 

(golflengte = 632.8 nm.). De hoek o/2 ~7° • Vul-

1 en we dit in, in vergelijking 2. 5. dan krijgen we bij 

een snelheid v van 1 m/s een doppler-frequentie van 

4.1a 5 Hz. Frequentie Va= 4.8 1a
14 

Hz. 
De doppler-frequentie is een faktor 1a

9 
kleiner dan 

de oorspronkelUke frequentie. Dit betekent dat recht

streekse bepaling van de doppler verschuiving prak-. 

tisch niet mogelijk is. In de volgende paragraaf wordt 

een opstelling besproken waarmee de doppler-frequentie 

gedetecteerd kan worden. 
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2.3. Referentiebundelmethode, opstelling. 

2.3.1. Inleidino. 

In paragraaf 2.3.2. wordt de referentiebundelmethode 

behandeld als methode voor het detecteren van de doppler 

frequentie. De laser-doppler snelheidsmeter die op dit 

principe berust wordt in paragraaf 2.3.3. in detail 

besproken. In paragraaf 2.3.4. wordt het optisch ras

ter nader toegelicht. 

2.3.2. De referentiebundelmethode. 

Er zUn twee methoden om de dopplerfrequentie te bepa

len, de referentiebundelmethode en de verschilbundel

methode. De laatste wordt hier niet behandeld, hiervoor 

wordt verwezen naar Drain(1980). 

In paragraaf 2.2. is reeds vermeld dar de doppierfre

quentie t.o.v. Vo te klein is om rechtstreeks te de

tecteren. Indien men echter het doppler verschoven licht 

met frequentie ~o+ vd mengt met licht met frequentie 

~0 dan treden in het samengestelde licht zwevingen 

op met frequentie Vd· De frequentie van deze zwevin

gen kan men bepalen m.b.v. een fotodiode. De menging 

van licht met de twee verschillende frequenties kan 

men als volgt realiseren. 

In figuur 2.2 is de bundelconfiguratie weergegeven 

voor het bepalen van de doppierfrequentie m.b.v. twee 

snUdende bundels. Bundel 1, de verlichtingsbundel 

heeft een hogere lichtintensiteit("' 90% van de totale 

lase~intensiteit) dan bundel 2, de referentiebundel 
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' 
(~ 2% van de totale lichtintensiteit). Indien een deel-

tje het snijvolume van de twee bundels passeert en strooi

licht in de richting van de fotodiode zendt heeft dit 

strooilicht de frequentie V= Va+ vd. De fotodiode is 

in het midden van de referentiebundel geplaatst. 

bundel 2 

figuur: 2.2. De referentiebundelmethode 

optische 
as 

\1/e veronderstellen dat het strooilicht veroorzaakt 

door de referentiebundel te verwaarlozen is. Het ver

strooide licht met frequentie Va+ Vd mengt met het 
licht van de referentiebundel dat de frequentie Va heeft. 

Veronderstel dat het licht dat de fotodiode bereikt 

voorgesteld kan worden als vlakke golven dan kunnen 

wf:> voor de twee bijdragen aan het licht schri)ven: 
- licht -van de referentiebundel E~=~-:è~s( Vat·,_ <p

2
) i.6. 

verstrooid licht van de verlicntingsoundei 

E1=b cos«).)a+ \)d) t+ (j)1 ) 2.7. 

cp1 en g:>2 zijn arbitraire fasen. 

De intensiteit van het licht dat op de fotodiode valt 

is dan: 

I(t):::(t::1+t::2 ) 2=a 2 cos2 ()}at+ <f1 ) +b2 cos2 «'Va+ \)d)t+ <f 2 )+ 

ab [co s ( ( 2 )} 0 + \) d ) t + 'f 1 + cp 2 ) +cos ( \) d t + <f 2- Cf 1 ) J 2 • 8 • 

9e uitgangsspanning van de fotodiode is rechtevenred~g 

met de intensiteit van het invallende licht. 9e eerste 

,..., .. 



12 

drie termen in de 'vergelijking 2.8. leveren geen bijdrage 

tot de wisselspanningscomponent van de uitgangsspanning 

van de fotodiode daar deze ~requenties hebben die niet 

door de fotodiode gevolgd kunnen worden. Blijft over de 

term ab cos( \)à t ~Cf2-q;1 ). 

De uitgang van de fotodiode bevat dus een wisselspan

ningscomponent met de doppierfrequentie Vd• 

De aamvezige gelijk spanningseemponen ten worden m.b.v. 

een hoogdoorlaatfilter ver~jderd. 

In figuur 2.3. is de uitgangsspanning van de fotodiode 

(na hoogdoorlaatfiltering) bij passage van een deeltje 

door het meetvolume weergegeven. 

figuur: 2.3. De uitgangsspanning van de fotodiode bij 

passage van een deeltje door het meet

volume. 

Indien er veel verstrooi~nde deeltjes in-de vloeistof 

zijn zal er een bijna continu signaal geregistreerd wor

en. Er ~al dan b~na alt~d een verstrooi~nd deeltje in 

het sn~volume van de bundels z~n. Indien men de fre

quentie van dit signaal bepaalt kan men met vergel~

kinç 2.5. de snelheid berekenen van de vloeistof in het 

meetvolune. 
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2. 3. 3. Eeschr:jvi nc van de laser-doppleranemometer. 

Voor toepassing van de referentie~undelmethode is het 

nod!ç dat een referentiebundel (zwakke laser-bundel) en 
een verlichtingsbun~el el~aar in een zo klein moge-

l~~(zie paragraa~ 2.5.) gebied sn~den(zie figuur 2.2.). 

In figuur 2.5. is èe opstelling weergegeven die dit 

realisee!:"t. 1ile beper:(en ons voorlopig tot het optische 

gedeelte van de opstelling. In figuur 2.4. is hiervan 

een senets gemaakt. Het 1 icht uit een He-Ne laser wordt 

m.b.v. een lens gefocuseerd op een roterend raster. 

Dit roterend raster heeft een tweeledig doel, het splitst 
e de laser~undel in een 0 orde bundel plus een aantal ho-

gere orde bundels, en het veroorzaakt door de rotatie 

een frequentie voerverschuiving in de hogere orde bun

dels (zie paragraaf 2.3.4.). 8~ de toepassing in de 

referentiebundelmethode is het optische raster zodanig 

ge~tst dat ~90% van het oorspronkelijk laserlicht in de 
""' a-orde bundel(de latere verlichtingsbundel) en -2% in 

ieder ··van àe leerde bundel (de la tere referentiebundel) 

tere eh t ;çomt. 

120 mm 200 mm 

lens 1 
raster 

280 mm 

lens 2 

80 mm 

lens 3 

foto
diode 

figuur:2.4. Eovenaanzic~~ op~ische gedeelte van de laser 

doppleranexo~e~er. 
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::::en ove.:::-bodige 1eo!"de ;:;unèel wordt ::;estopt. t·1et lens 2 

( f=20c::-:~.) ~:;orden de hJee overblijvende bundels evemi.j

èiç ·;e:-:-.aa:: t. Het raster bevindt zich èus in het brand

punt van lens 2. :~et lens 3 ( f= 8c:m.) worden de twee 

bundels in het rr.eet::;ebiedje geconvergeerd. De berekening 

van de bundeldia~eters en de grootte van het meetge

biedje is opgeno8en in paragraaf 2.5. Lens 3 (f= Bern.) 
1;;:an in èe z-richting getraverseerd worden, zodat de 

snelheid in de x-richting in elke plaats van de door

snede van de buis gemeten :: an \•lOrden. De fotodiode 

(effe:: tief oppervla:c "'"'60 mm 2 ) wordt in de refere-rtiebundel 

geplaatst or:< de doppierfrequentie te detecteren. Voor 

een optimale afbeelding van de twee bundels in het 

meetgebied, dienen de branèpunten van lens 1 (f= 12cm.) 

en lens 2 (f= 20cr.) samen te vallen met het raster. 

Verder is het wenselUk (doch niet kritisch) dat de 

brandpunten van lens 2 (f= 20cm.) en lens 3 (f= Bern.) 

samenvallen. Hierop \·Jordt in paragraaf 2. 5 nader inge-; 

gaan. ~it leidt tot de volgende optische configuratie. 

1 aser · 

B 

figuur: 2.S.a. Z~aanzicht van de laser-doppler snel-

8 

laser 

fig~c~: ~.~.c. s~ve~aa~zic~t van ~e laser-doppler snel-

~- r:: L d srn et e .:. . 
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Betekenis van de symbolen 

B balk waar de optische componenten op gemonteerd 

zijn. 

T
1

,T
2

- x,y-translators waarmee de positie van de laser 

t.o.v. de optische bank ingesteld kan worden. 

(max. verschuiving= 5cm.). 

L 1 
lens, deze is op het laserhoofd geschroefd en 

focuseert de bundel op het raster. ( f= 12cm.). 

R - roterend raster. 

M - motor die het roterend raster aandr~ft. 

T
3 

x,y,z-translators waarmee de x,y,z-positie 

van het raster plus motor kan worden ingesteld. 

(max. verschuiving= 5cm.). 

L
2 

lens 2 (f= 20cm.), deze lens maakt de bundels 

evenwijdig. 

T
4 

x,y,z-translator waarmee de x,y,z-posi~ie van 

lens 2 kan vJorden ingesteld. (max. verschuiving 

5 cm.). 

L
3 

lens 3 (f= 8cm.), deze convergeert de verlich

tingsbundel in het meetvolume. 

T
5 

- x,y,z-translator, hiermee wordt de x en y-po

sitie van lens 3 ingesteld. Tevens dient T5 
als traverseerinrichting van lens 3. (max. ver

schuiving= 5 cm.) 

MK -meetklokje voor het bepalen van de z-positie 

van het meetgebiedje. 

De laser is een Helium-Neon laser van 5ml~I. Het licht 

is lineair gepolariseerd in dey-richting. (Spectra 

Physics 120 S). 
-9 De golflengte · is 632.8 10 meter. 
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2.3.4. Het roterend raster. 

We zullen achtereenvolgens tngaan op: 

i) de bundelspl~ting 

ii) de voorverschuiving 

iii)het raster en de motorsturing. 

i) Het optisch raster als bundel splijter. 

Met behulp van eenvoudige geometrische optica (Kranig 1965) 

<an afgeleid worden dat indien een bundel licht met 

vla~(ke golffronten op een raster valt, deze bundel ge

splitst wordt in een rechtdoorgaande bundel (de Oe or-

de bundel) en een reeks hogere orde bundels, die on-

der een bepaalde hoek het raster verlaten. (fig. 2.6.). 

1e orde bundel 

!oE:! ::.,.__ _ __.;;:.....__.. __ _ 
oe orde bundel 

11 dr 
j 

raster -1e orde bundel 

figuur: 2.6. Bundelspl~ting door een optisch raster. 

Voor de diffractie hoek 8 van de n-de orde bundel geldt: 
n 

sin en= )...n 
dr 

n= orde van de bundel. 

2.9. 

Jus de hoe:( waaronder de eerste orde bundels worden 

afgebogen 

è~=raster constante. 
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ii). rreouentievoorverschuivinq met optisch raster. 

In paragraaf 2.2. is afgeleid dat de doppierfrequentie 

veroorzaakt door een deeltje met snelheid v gelijk is 

aan: 

Vd= 2 vÀ sin "0;2 2.5. 

Deze dopplerverschuiving van de frequentie wordt waar

genomen als zwevingssignaal veroorzaakt door het abso

lute frequentieverschil tussen referentiebundellicht 

en verstrooid licht van de verlichtingsbundel. Het 

zwevingssignaal bevat echter geen informatie over de 

richting van de snelheid. Om de richting van de snel

heid te kunnen bepalen geven we de referentiebundel 

een bepaalde frequentievoorverschuiving. D.w.z. de 

frequentie van de referentiebundel wordt veranderd met 

een bepaalde waarde V , de voorverschuivingsfrequentie. 
V • 

qe frequentie van het zwevingssignaal wordt nu het 

frequentieverschil tussen: 

- referentielicht met de frequentie ~1= V0+ Vv 

- verstrooid 'l.erl ich tingsbundell ich t ).) 2= )} 0- ).) d 

Gfotodiode 

referentie
bundel 

figuur~ 2.7. Frequentievoorverschuiving 

2.10. 
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We zien dat een positieve snelheid een verlaging van 

de zwevingsfrequentie veroorzaakt en dat een negatieve 

snelheid een verhoging van de zwevingsfrequentie ver

oorzaakt. Op deze manier kan de richting van de snel

heid bepaald worden. In figuur 2.8. is het verband tus

en de \<laargenomen zwevingsfrequentie en de snelheid v 

weergegeven. 

0 Vv• À -v 
2 ·sin(8/2) 

figuur: 2.8. Relatie tussen waargenomen frequentie en 

de snelheid v. 

Een soortgel~ke relatie tussen de snelheid en de waar

genomen frequentie geldt indien de voorverschuivings

frequentie negatief is. 

De frequentie voorverschuiving van de referentiebundel 

wordt in de door ons gebruikte opstelling veroorzaakt 

door de rotatie van het optisch raster. Brounts (1982) 

leidt voor de frequentie voorverschuiving van de refe

rentiebundels af: 

V =m·N ·f 2.11. v r 

V = voorverschuivingsfrequentie van de m-de bundel. 
V 

N = a3ntal l~nen op het raster. 

f = rotatie-freauentie van het raster. r -
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De 1e orde bundel heeft 

bundel heeft een V van 
V 

een V van N.f , de -1e orde v r 
-N·f • HierbU dient opgemerkt r 

te worden dat de eerste orde bundel die in de richting 

van de snelheid van het raster wordt afgebogen het + 

teken neekrijgt. 

iii) Het T?D raster, motorsturinq. 

Het gebruikte raster is het T?D- low efficiëncy raster, 

zoals dat ontwikkeld is bU de Technische Physische 

Dienst van TNO Delft. Dit raster splijt volgens de 

specificaties (Technical Bulletin no: 3) de oorspron

kelijk 1 a serbundel in een 1 e. orde bundel met -v90% 

van de laserintensiteit en twee 1e orde bundels met 

""2~~ van de laserintensiteit. Het roterende schijf je 

bevat 3 sporen met rasters. 

Spoor 1 bevat 214 t 1"" _ e s lJnen op de omtrek. 

Spoor 2 bevat 213 etslijnen op de omtrek. 

Spoor 3 bevat 212 etslijnen op de omtrek. 

De raster-constante (afstand tussen twee etslUnen) 

bedraagt voor het door ons gebruikte spoor 1: 

d = 6.08 m. + 0.14 m. Invullen in vergelijking 2.9. 
r 

levert dit voor de afbuigingshoek van de 1e orde bun-

e 0 0 del s 1 = 5. 98 .:t. 0.14 • 
voor verdere technische specificaties wordt verwezen 

naar het Technisch Bulletin no 3 van de Technisch 

Physische Dienst TNO- TH Delft. 
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Motorsturina van het raster. 

Voor een constante frequentievoorverschuiving is het 

nodig dat de rotatie-frequentie f van het raster con-
r 

stant en stabiel is. Daartoe is door de CTD van de 

THE een motorsturing ontwi~keld. Deze motorsturing be

vat een terugkoppelingsmechanisme dat de motorfrequen

tie gelijk maa~<t aan een in te stellen referentiefrequ

entie. 

De motorsturing biedt de mogelUkheid het raster te laten 

roteren met 4 verschillende rotatiefrequenties: 

50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz. Deze verschillende ro

tatiefrequenties van het raster geven ons de mogelUk

heid de frequentievoorverschuiving aan te passen aan 

de grootte van de snelheidsvariaties (grote negatieve 

snelheden~ grote frequentievoorverschuiving). 

Deze frequenties kunnen in beide rotatie-richtingen 

ingesteld worden. 

Ter controle van de stabiliteit van de rotatiefre

quentie van het raster is op de motorsturing een lamp

je aangebracht dat continu brandt indien de rotatie

frequentie stabiel is. Indien het lampje continu brandt 

is de variatie in de rotatiefrequentie kleiner dan 0.1%. 

Voor verdere technische specificaties omtrent de motor

sturing wordt verwezen naar de CTD handleiding nr. G 
82;001. 

Het raster wordt door ons gebruikt bij een frequentie 

van 50 Hz. De frequentievoorverschuiving van de refe

rentiebundel is dan ongeveer 823 kHz. + 3 kHz. 

Deze voorverschuivingsfrequentie is niet direkt na aan

schakeling van de motorsturing constant. De motorsturing 

dient geruime tijd ( 'V 1 uur) voor de experimén ten in ge-

te VlOrden. 

voc.:- el'< . ,_ experHr.en '-

Je frequentievoorverschuiving dient 

gei}: t te v.'o.:-den (zie hoofdstuk 4). 
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2.~. De freauentie beoalina. 

Wil men de snelheid van de vloeistof continu in de t~d 

volgen dan moet de frequentie van het fotodiode signaal 

con tin u bepaald \vorden. Dit gebeurt met een frequentie
volger (Tracker). 

De frequentievolger bestaat in wezen uit een phase loek 

loop. Deze zet momentaan de aangeboden frequentie om 

in een gel~l<spanning die rechtevenredig is met de fre

quentie van het fotodiode signaal. In onderstaande fi

guur is een phase loek loop schematisch weergegeven. 

V 
In ~ng s 

f. PO LOF 
~ 

f 
V 

vco 

figuur: 2.9. Schematische weergave van de phase loek 

loop. 

Symbolen: PO phase detector. 

LOF - laagdoorlaat filter. 

VCO - spannings gestuurde oscillator. 

fi frequentie van het ingangssignaal. 

fv frequentie van de spannings-gestuurde 
oscillator. 

V - uitgangsspanning van de phase detector. s 

Bovenstaande lus bevat een s9anningsgestuurde oscillator, 

waa~van de spann~ng kan b~geregeld worden door de uit

ç;angss;J2nning van èe phase detector • De phase detector 

ve~çel~~'-: t :ie frequenties van het ingangssignaal en de VCO. 
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Is de fase of de frequentie verschillend dan geeft de 

phase detector een regelspanning Vs af, die via een 

laagdoorlaat filter (beperking van de ruis) toegevoerd 

wordt aan de spanningsgestuurde oscillator die de fre

quentie fv zodanig bijregeld dat fv gelijk wordt aan fi. 

De spanning waarmee de VCO gestuurd wordt is rechteven

redig met de frequentie van het ingangssignaal. 

Deze spanning is nu het uitgangssignaal van de frequen

tievolger. De gebruikte frequentievolger(DISA) is voor 

een groot frequentiespectrum bruikbaar (0 - 10 MHz, 

onderverdeeld in 7 deelintervallen). 

In de frequentievolger is een regelbare versterker op

genomen, die het ingangssignaal op het gewenste niveau 

kan brengen. De frequentievolger kan slechts de fre

quentie bepalen indien het ingangssignaal boven een 

bepaald niveau komt en binnen het ingestelde frequentie

bereik 1 igt. Deze toestand noemen we " in-loek ". Is 

de frequentievolger niet meer " in-loek 11 dan wordt 

aan de uitgang de laatst waargenomen frequentie vast

gehouden. Voor continue snelheidsbeheidsbepaling is 

het essentiëel dat de frequentievolger continu 11 in 

loek 11 is. Hiervoor kan men zorgen door de versterking 

van het ingangssignaal op het juiste niveau te brengen 

of door de deeltjesdichtheid in de vloeistof te verho

gen. Dit laatste kan men doen door een melkachtige sub

stantie (latex) aan het water toe te voegen. 

Voor een uitgebreide toelichting over frequentievolgers 

wordt verwezen naar Nuyten (1982). 
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2.5. Bundelberekening, coherentie. 

Berekening van de grootte van het meetvolume. 

Het gebied waaruit de fotodiode signaal ontvangt boven 

een bepaald niveau noemt men het meetvolume. De grootte 

van het meetvolume wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

volgende factoren: 

de breedte van de bundels in het snUpunt. 

de snUhoek van de bundels. 

coherentie van referentiebundel en strooilicht. 

threshold van het detectiesysteem van de frequentie. 

In paragraaf 2.5.1. wordt een reken~jze aangegeven waar

mee de bundeldiameters in het snijpunt berekend kunnen 

worden. In paragraaf 2.5.2. wordt ingegaan op het co

herentiegebied van de referentiebundel. In paragraaf 

2.5.3. wordt hiermee de grootte van het meetvolume be

rekend. 

2.5.1. Bundelberekening. 

De laserbundel heeft bU de uitgang van de laser een 

bepaalde bundel diameter. De intensiteitsverdeling bin

nen de laserbundel is gaussisch (Siegman,1971). De bun

del diameter zal in het vervolg gedefiniëerd zijn als 

de afstand tussen de plaatsen in de bundel waar de in

tensiteit van het licht e-2 maal de intensiteit is van 

het licht in het midden van de bundel. We zullen nu 

de berekenings~jze volgen zoals die gegeven is door 

Siegman (1971). We zullen hier volstaan met de opsom

ming van de belangrijkste tussenresultaten. Voor de vol-
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ledige behandeling wordt verwezen naar Siegman (1971)~ 

Siegman gaat uit van een bekende complexe amplitudever

deling van het licht bij de bron. De complexe amplitu

deverdeling van het licht op een bepaalde afstand be

rekent hij dan met de gesimplificeerde Kirchhof-Fres

nel integraal (Siegman1971). 

Yo 

inval
lende 
opp. 

y 

z 

u(x,y,z) 

u(x,y,z) = complexe amplitudeverdeling van lichtgolf 

u0 (x0 ,y0 ) = complexe amplitudeverdeling van lichtgolf 

bij het invallende oppervlak. 

À = golflengte van het licht. 

figuur: 2.10. Voortplanting van een gaussische licht

bundel. 

Voor een gaussische laserbundel neemt Siegman de volgen

de complexe amplitudeverdeling aan: 

( l)t 1 .lL x2+y2) u(x,y)= • - • exp(-j. • rr w >- N q 

00= de halve bundeldiameter van de laserbundel 

op de betreffende plaats. 

2.12. 
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IV 

q= ( 1 
R 

~ )-1 = -j 2.13. 
r-r w2 

complex~ factor die zowel de kromtestraal van 

de golffronten bevat als de halve bundeldia

meter. 

R= kromtestraal van de golffronten in de bundels. 

Zowel R als w zijn functies van de coÖrdinaat z. 

(zie fig. 2.11.). 

Bij de uitgang van de laser is de bundeldiameter mini

maal en is de kromtestraal van de golffronten onein

dig. Dus bij de uitgang van de laser geldt voor de 

complexe amplitudeverdeling: 

1 • exp (-j • ~ ) 2.14. 
Wo 1\ 

LJ
0

= halve bundeldiameter op de plaats waar de 

bundel het smalst is (waist). 

Deze compl2xe amplitudeverdeling vult Siegman in, 

in de gesimplificeerde Kirchhif-Fresnel integraal 

( 2.16). 

2 TC z 00 
..., j.exp(-j. 

À 
) 

. IJ u(x,y,z) = Üo(xo,yo). 
Àz 

_oa 

exp(-j.( /( ) • ( (x -xo) 2 + ( y 2 
~ 

-y 
0

) ) ) ) dx. dy. 

2.15. 

2.16. 
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En vindt dan na een bewerkelijke berekening: 

u(x,y,z)= ( ..Lf! 1 exp(-j.( 2TCz 
TC • W(z) • 

À 

( . IT x2 2 
\fJCz))). +~ ) exp -J ·~· q(z) 

W Ä z 2 t :halve bundeldia-(z)= W. (1 +( • ) ) 
0 ]'""( w 2 

R (z)= z. ( 1 

"' q (z)= qo + z 

~ (z)= arctan 

-

2 
+( Tt Wo 

À.. z 

(~ 
w2 

0 

) 

o meter in z. 

) 2) :kromtestraal golf

fronten. 

:complexe factor. 

:fase factor. 

_.. --W<zl 

---E+-----~----~----~-+---L----~---- z-as 

z.,Q 
waist 

----

2.17. 

2.18. 

2.19. 

2.20. 

2.21. 

figuur: 2.11. De verandering van de bundeldiameter als 

funk tie van z. 
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Uit het bovenstaande zUn enkele conclusies af te lei
den: 

- een bundel met een gaussisch intensiteitspro

fiel blUft gaussisch. 

- de kromtestraal van de golffronten en de bun

deldiameter zUn een funktie van z. 

Indien 

dan kan men 2.18. vereenvoudigen tot: 

À.z 

ncJJ 

Dus dan neemt de bundeldiameter lineair toe.met 

de afstand tot de waist (z=O). 

Definiëren we de divergentiehoek 9 als: 

2.22. 

2.23. 

G=dW(z)~~ 2.24. 
dz rt: Wo 

dan zien we dat e constant is indien voldaan is 

aan vergelUking 2.22. 

Ter 

is· 

illustratie, voor 
2 

He-Ne 

lL LV0 

À 
gelijk aan: 

\ -9 
( A =632.8 10 m.) 

a) 0.8 m. indien W = 4.0 10-4 m. 
0 

b) 3 2 10- 3 . d. w 2 5 10-5 • m. 1. n 1 en 
0 

= • m. 

Geval a is bU laserbundel zonder lens. 

Geval b is bU een laserbundel na passeren van een 

bepaalde lens (zie paragraaf 2.5.3.). 
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Bundelberekening bij afbeelding door een lens. 

De afbeelding van een laserbundel door een l~ns is 

weergegeven door figuur 2.12. 

figuur: 2.12. Bundel-afbeelding bij lensdoorgang. 

Siegman (1971) leidt voor de afbeelding van de 

laserbundel met lenzen af: 

(( 1 -f) 2 +( 
1 

Zie voor de symbolen figuur 2.12. 11 is de af

stand van de waist voor de lens tot de lens, 1 2 
is de afstand van de waist achter de lens , tot 

de lens, f is de brandpuntsafstand van de lens. 

2.25. 

2.26. 
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Bij de berekening van de bundelparameters na een lens

doorgang is uitgegaan (Siegman 1971) van een paraxi

ale benadering • Deze berekenings~jze kan aanlei

ding geven tot af~jkingen indien de hoeken die de 

bundels met de brekende oppervlakken maken groter z~n 

dan 10° (Graaff 1979). 

2.5.2. Coherentiegebied van de referentiebundel. 

Bij toepassing van de referentiebundelmethode moet 

men zich afvragen, uit welk gebied het strooilicht 

van de verlichtingsbundel komt dat samen met het 

referentielicht van de referentiebundel, het zwe

vingssignaal (met frequentie Vd) op de fotodiode 

veroorzaakt. Onderstaande berekening zal aantonen 

dat dit gebied door de coherentievoorwaarden beperkt 

wordt tot het snijvolume van de bundels. 

Er dient dan wel voor gezorgd te worden dat de hele 

referentiebundel op de fotodiode valt. We beschou

wen in het verder verloop alleen dat gedeelte van 

de fotodiode waar de referentiebundel opvalt. We nemen 

aan dat de rest van de fotodiode niet bijdraagt 

aan de signaalvorming. In de verdere beschouwing, 

beschouwen we het referentielicht als komende uit 

één punt, het midden van de walst van de referentie

bundel. Dit is geoorloofd aangezien op de fotodiode 

de golffronten van de referentiebundel bolvormig 

zijn met het centrum in het midden van de walst (zie 

figuur 2.12.). 

Beschouwen we eerst de breedte van het coherentiege

bied, d.w.z. de afstand loodrecht op de referentie

bundel waaruit nog strooilicht gedetecteerd wordt. 
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L 
Q 

0 d 
z'=O 

referentiebundel 

p 

figuur: 2.13. Coherentie van strooilicht en referen

tielicht. 

~ weglengte verschil tussen a en b. 

Q - P uiteinden van het fotogevoelig~ oppervlak. 

d diameter van het fotogevoelig oppervlak. 

0 midden van het fotogevoelig oppervlak. 

L afstand van het meetgebied tot het fotoge-

voelig oppervlak. 

a licht van het deeltje naar Q. 

b referentielicht naar Q. 

D verstrooiend deeltje. 

C( hoek tussen b en het midden van de referen

tiebundel. 

rd afstand tussen verstrooiend deeltje en het 

midden van de referentiebundel. 

' z =0 plaats van de waist van de referentiebundel. 

In figuur 2.13 stelt a licht voor dat door een deeltje 

in de strooibundel verstrooid wordt in de richting van 

Q. Het licht b is afkomstig van de referentiebundel, 

en vormt de uiterste begrenzing van de referentiebun

del. 
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Indien rd~ d is het weglengteverschil tussen a en 

b in 0 te verwaarlozen. Voor positieve bijdrage van a 

en b over het gehele fotogevoelige oppervlak moet gel

den, dat het weglengteverschil A tussen a en b in Q 
À niet groter dan ~ , dan leveren a en b tegengestelde 

bUdragen aan het signaal in P en Q; dit levert een 

snel verslechterend signaal (Drain 1981). 

Aangezien d veel groter is dan rd kan men A als 

volgt berekenen: 

.6 = rd . sin 1 rd • d e::.-
sin d - 2 • L 

C>( = 2 • L 
2. 27. 

Dus de voorwaarde voor optimale coherentie in 
t 

de x richting is: 

2.28. 

Deze berekening toont aan dat bU vaste waarden 

van d en L een gebied met straal rd hoort waar

binnen men optimaal signaal detecteert. Deeltjes 

die strooilicht geven op de detector van buiten 

deze straal geven slechts een gereduceerde bij

dragen tot het signaal. 

Op analoge ~jze is het gebied in de z'-richting 

beperkt waaruit deeltjes die licht verstrooien 

een bUdrage kunnen leveren aan het signaal van 

de fotodiode.(figuur 2.14.) 
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d 
D 

z'=0 L 

figuur: 2.14. Coherentie in de z'-richting 

b - referentielicht afkomstig uit het midden van 

het meetvolume (z'=O). 

a - strooilicht afkomstig van deeltje D. 

d - diameter van het fotogevoelig oppervlak. 

0 - midden van het fotogevoelig oppervlak. 

L - afstand van het meetgebiedje tct de fotodiode. 

Q-P - uiteinden van de fotodetector. 

~ - hoek tussen b en de z'-as. 

c
1 

- weglengteverschil tussen a en b in Q • 

c
2 

- weglengteverschil tussen a en b in 0 • 

Voor een optimale bUdrage van deeltje D aan het sig

naal van de fotodetector mag het verschil tussen c 1 
en c

2 
niet groter zijn dan 2 . Is het verschil groter 

dan geeft het zwevingssignaal in Q een tegengestelde 

bUdrage aan het signaal als in 0 (Hanson 1974). 

De afstand c
2 

kunnen we uitdrukken in afstand c 1 • 
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Het verschil tussen c
1 

en c
2 

is dus: 

c1 -c 2 = c1 -c1 cos 0<. =(1 -cos 0<) c1 

.2sin 2 -!O< = c1 

.2 (.2._)2 c1 
( .2....) 2 = c1 = -g • 4L L 

Voor een optimale bijdrage aan het signaal moet 

dit verschil kleiner zijn dan ; • 

2.29. 

2.30. 

2.31. 

We zien dus dat het gebied waaruit met de referen

tiebundel optimaal signaal wordt gedetecteerd ook 

in de z'-richting beperkt is door een coherentievoor

waarde. 

De coherentievoorwaarden(verg:2.28 en verg: 2.31.) 

geven de grenzen aan van het gebied waaruit met de re

fefentiebundel . strooilicht gedetecteerd kan worden 

( figuur 2. 15 • ) • 

Coherentievoorwaarden toeoepast. 

In de praktijk stellen we de diameter van het detecte

rend oppervlak gelijk aan de diameter van de referen

tiebundel op de fotodiode. De diameter (d) van de 

referentiebundel als funktie van de afstand L en de 

halve diameter van de bundel ((J
0

) op de plaats van 

zUn minimale doorsnede (z'=0) is: 

d= 2. L. À 
TCW 0 2. 23. 
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Invullen van vergel~king 2.23. in vergel~king 2.28. 

en vergel~king 2.31. geeft: 

::::::w 
0 

2.32. 

2.33. 

Voorwaarde 2.32. betekent dat slechts uit een ci

linder ter breedte van de waist van de referentie

bundel strooilicht gedetecteerd wordt. Voorwaarde 

2.33. beperkt de lengte van deze cilinder. Aange

zien c 1~> w0 
is voorwaarde 2. 33. geen beperkende 

factor, omdat reeds binnen de afstand c 1 de sterk

te van de verlichtingsbundel sterk is afgenomen. 

Uit voorgaande kunnen we dus concluderen dat het 

meetvolume begrensd wordt door het snijvolume van 

de bundels. 

verlichtingsbundel 
(., fotodiode 

figuur: 2.15. Co heren tievoorwaarde bij referentie

bundelmethode. 
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2.5.3. Berekening van de grootte van het meetvolume. 

Gaan we bij de berekening van het meetvolume uit van 

het snUvolume va~ de bundels, dan wordt de grootte 

van het meetvolume bepaald door de breedte van de 

bundels en de snijhoek van de bundels in het meet vo

lume. 

Onder de breedte van de bundels verstaan we hier de 
-2 breedte van de e contour van de bundels (zie pa-

ragraaf 2.5.1.). De snUhoek van de bundels ~ is be

paald op 14.9°. 

Voor de berekening van de breedte van de bundels 

wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vergelijking 

2.26. (zie figuur:2.11.). 

cJ
1 

= halve bundeldiameter in de waist voor af

beelding met een lens. 

2.26. 

cJ
2 

= halve bundeldiameter in de waist na afbeel

ding met een lens. 

1
1
-f = afstand van waist voor de lens tot het brand

punt van de lens. 

f = brandpuntsafstand van de lens. 

De bundeldiameter bij de uitgang van de laser is 

0.79 10-3 m. (Opgave Spectra Physics). 

De brandpuntsafstand van lens 1 is 12cm. Vullen we 

voor deze waarden vergelUking 2.26 in dan vinden we 

voor de bundeldiameter van de bundel op het raster: 
-3 b

1
= 0.121 10 m. 
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De brandpuntsafstand van lens 2 is 20 cm. M.b.v. 

vergel~king 2.26. kunnen we voor de bundeldiameter 
-3 achter lens 2 berekenen: b 2= 1.27 10 m. 

De brandpuntsafstand van lens 3 is.8cm. Samen met 

b
2 

ingevuld in vergel~king 2.26. levert dit voor de 

bundeldiameter in het sn~punt van de bundels b 3= 
-4 0. 50 10 m. 

B~ de instelling van 

dragen dat de afbeelding van de bundels zodanig was 

dat de waists van de bundels samenvielen met de 

brandpunten van de lenzen. Hierdoor vallen ook in het 

sn~punt der bundels de waists van de bundels samen 

met het meetvolume. Hier wordt in paragraaf 2.6. 

nader op ingegaan. 

In het onderstaande volgt de berekening van de lengte 

en de· breedte van het meetgebiedje. 

figuur: 2.16. Het meetgebiedje. 

De lengte 1 van het meetgebied is 

0 
l=2 d cos(2) 

sin ( 0 ) 

TT cos( 2 
CJ'=)l -d 

2 
- ~ )= sin ?f 

d = m 

sin ( ~ )= 2~ 
0 1 

cos(-2-)= 2m 

2.34. 
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De breedte b van het meetgebied is: 

2 d sin ( ~ ) 
b =--------

sin( (5) 2.35. 

Passen we deze vergelijkingen toe op onze bundelconfi

guratie, dan berekenen we voor de breedte b van het 

meetvolume (behorende bij de optische configuratie uit 

f i guur : 2 • 5 • ) : 

-5 b= 4.9 10 m. 

en voor 1 van het snijvolume: 

-4 1= 5.0 10 m. 

De lengte 1 van het meetvolume is niet experimen

teel te verifiëren. Van de breedte b kan men expe

rimenteel een orde van grootte schatting maken. 

Daartoe bepalen we het aantal zwevingen die bij de 

doorgang van een klein deeltje op de fotodiode ge

vormd worden. (Het deeltje moet veel k 1 einer zijn 

dan b, ande~s gaat de grootte van het deeltje een 

rol spelen in het aantal zwevingen dat men detecteert). 

B~ een stilstaand raster is het aantal zwevingen dat 

men detecteert onafhankelijk van de snelheid van het 

passerend deeltje ; de passage-t~d van een deeltje 

door het meetvolume is: 

t= 
b 
V 

t = passage-tUd van het deeltje door het meet

volume. 

b = breedte van het meetgebied. 

v = snelheid van het deeltje. 

2.36. 
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De frequentie van de zwevingen is gelUk aan de 

dopplerfrequentie. 

f - .1.:!_ . ( 0 - , • sln -
2 .1\ 2.37. 

Het aantal zwevingen dat men waarneemt is: 

2b >f 
N= f.t= ~· sin( ~) b= N .), sin(f) 

-2- 2. 38. 

À (f 
De constante factor . 2 sin 2 is in onze bundel-

-6 configuratie 2.44 10 m. 

Bepalen we nu het aantal zwevingen binnen de e-2con

tour van de burst bU de passage van een deeltje dan 

kunnen we de breedte b bepalen met vergelijking 2. 38. 

In figuur 2.17 zUn een paar passages van deeltjes door 

het meetvolume opgenomen. 

Van een aantal deeltjes is het aantal zwevingen ge

teld. Deze variëren van 18-25 zwevingen per passage. 

Met vergel~king 2.38. geeft dit: 

-5 -5 
4.410 m.<b < 6.110 m. 

Dè berekende waarde b= 4.9 10-S m. valt ruim binnen 

dit gebied. De berekening van de grootte van het 

meetgebied zoals gevolgd in deze paragraaf, kan aan 

de hand van bovenstaande bepaling niet verworpen wor~ 

pen worden. 
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figuur: 2.17. Dopplerburst bij stil staand raster. 
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2.6. Foutenbronnen, spreidinq. 

De laser-doppler snelheidsmeter is gebaseerd op de re

latie tussen de dopplerfrequentie en de snelheid van 

een deeltje. In paragraaf 2.5.1. wordt de onnauwkeurig

heid in de bepaling van overdrachtsconstante tussen 

frequentie en snelheid geschat. Dit levert een sys

tematische fout. 

De uitgangsspanning van de frequentievolger is recht

evenredig met de momentane frequentie van het signaal 

afkomstig van de fotodiode. Meet men de frequ·entie op 

één plaats gedurende een bepaalde tijd dan meet men niet 

één frequentie maar een frequentiebandje. Dit wordt 

veroorzaakt door het feit dat niet elk deeltje dat door 

het meetvolume gaat dezelfde frequentie levert. Op de 

oorzaken hiervan wordt ingegaan in de paragrafen 2.6.2, 

2.6.3, 2.6.4, 2.6.5. In paragraaf 2.6.6. wordt een over

zicht gegeven met een experimentele bepaling van de 

spreiding in de gemeten frequentie op verschillende 

plaatsen in een parabolisch snelheidsprofiel. 

2.6.1. Onnauwkeurigheid in de bepaling van de over -

drachtsconstante. 

De overdrachtsrelatie tussen snelheid en frequentie is: 

>.. 
V = 2 

. ( sin 0 -1 \) 
2 ) • V d 2. 39. 

Indien we de fout in de golflengte verwaarlozen, wordt 

de fout in de overdrachtsconstante bepaald door de meet

onnauwkeurigheid van de snijhoek ö. De fout in de be

paling van de snijhoek o wordt geschat op 0.5 %. 
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Voor kleine hoeken ( o <. 20°) betekent dit dat de on

nauwkeurigheid in de overdrachtsconstante eveneens 

0.5% is. We dienen hier op te merken dat dit een sys

tematische fout is, in tegenstelling tot de in de vol

gende paragrafen te behandelen toevallige fouten. 

2.6.2. Spreiding in de gemeten freguentie t.g.v. 

spreiding in de snijhoek tussen de bundels. 

De instelling van het optiek van de laser-doppler 

snelheidsmeter is zodanig dat de brandpunten van de 

lenzen met elkaar samenvallen (paragraaf 2.3.3). 

Hierdoor valt de plaats van de minimale bundeldoor

snede (waist) samen met het snUpunt van de bundels. 

In paragraaf 2.5.1. i:s aangetoond dat in de waist van 

de bundel de divergentie van de bundel nul is. Buiten 

de waist divergeren de bundels met divergentiehoek e . 
Indien de bundels elkaar niet in de waist sn~de~ zal 

de snUhoek van de bundels variëren binnen het meetgebied. 

Dus zal ook de frequentie afgegeven door deeltjes die 

op verschillende plaatsen het meetvolume passeren on

gelijk zijn. In het onderstaande zijn een drietal oor

zaken aangegeven voor het feit dat de waist niet samen 

hoeft te vallen met het midden van het snUvolume. 

A Spreiding in de snijhoek der bundels t.g.v. overgang 

lucht-water. 

De opstelling is zodanig uitgel~nd dat de bundels el

kaar zo dicht mogelijk bij hun waists snijden in lucht. 
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Wanneer nu de bundels op een bak met water gericht 

worden is het mogelijk dat de bundels elkaar niet meer 

in hun waists snUden maar een kleine afstand voor het 

optreden van de waists. 

Graaff(1979) heeft dit effekt uitgewerkt. Hieronder 

worden de resultaten van de berekeningen weergegeven. 

Beschouw daartoe eerst figuur 2.18. 

figuur: 2.18. Stalenverloop van snUdende bundels 

in water. 

n0 , n1 , n2 = brekingsindices in respectievelUk lucht, 

glas en water. 

0 0) Ow hoek tussen de bundels in respectieveliJK 2' 2' 2 = 

1 ucht, glas, water. 

p = afstand die de bundels in water afgelegd 

hebben voor hun snijpunt. 

k = afstand tussen het snijpunt der bundels 

en de plaat<Sen van hun waists. 

db = de dik te van de glaswand van de buis. 
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Onder voorwaarde dat de bundels elkaar in lucht in hun 

waists snijden berekent Graaff( 1979) de afstand k: 

cos ( fw) 
__L) tan 2

< ~) 
n2 

k =P ( 1- +d -- ( 
(__L_) 

) . 
2 --2 b n1 cos 

n 2 
2 

cos2( ~w) cos2
< 

tw ) 
( 2 ) 2.40. 

cos2
< 

((' 
cos2 (~) 

2 2 

Het verschil in frequentie tussen deeltjes die aan de 

twee uitersten z~den het meetvolume passeren t.g.v. 

dit effekt berekent Graaff (1979) op: 

2. W<k > 
R ( k ) • tan ( +) 2.41. 

Met vergelijking 2.18 en 2.19. zijn W(k) en R(k) voor 

onze optische configuratie te bepalen. Aangezien de 

afstand p variëert bij het traverseren door de buis zal 

de spreiding in de frequentie t.g.v. dit effekt variëren 

met de plaats in de buis. Voor een buis met een binnen

diameter van 10 mm. en een wanddikte van 1 mm. is het 

maximale verschil in de frequentie op drie plaatsen 

berekend: 

FJ=O k= 2.32 -5 
-6 ).)d= ))d.1.2 .... o-3 10 m. 

-5 10-3 
p=5mm k= 6.02 10 m. .6))d= ))d-3.2 

-5 10-3 
p=10mm. k= 9.72 10 m. ó))d= l)d·5.1 
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B Spreiding in de snijhoek t.g.v. traverseren met lens 3. 

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, is de optimale in

stelling van de optiek van de laser-doppler snelheids

meter zodanig dat de brandpunten van de lenzen samen~ 

vallen met de plaatsen van minimale bundeldoorsneden. 

Aangezien echter lens 3 (f= 8cm.) (fig:2.4.) uit de 

ideale positie verschoven wordt om het meetgebiedje 

door de buis te traverseren zal het brandpunt van lens 3 

niet meer samenvallen met de waists van de bundels. 

Hierdoor zullen de bundels in het sn~volume divergeren. 

Door deze di vergen tie zal de snijhoek tussen de bundels 

variëren over de lengte van het meetgebiedje en zullen 

dus deeltjes die aan verschillende z~den van het meet

volume passeren verschillende frequenties leveren. 

Deze spreiding in de frequentie die men meet als de deel

tjes na elkaar het meetvolume passeren is in het onder

staande uitgewerkt. 

We gaan uit van de situatie dat het brandpunt van lens:3 

(f= 8cm.) samenvalt met de waists van de bundels voor 

lens 3. (Optimale situatie zie fig. 2.19.) 

Verplaatst men nu lens 3 over een afstand 6.1 evenwijdig 

aan de optische as, dan liggen de waists van de afge

beelde bundels niet meer in het sn~punt van de bundels, 

' maar een afstand 61 erachter. 

L3 
~----~--------------~------

T 

figuur: 2.19a. Uitgangssituatie, W 1 in het snijpunt. 



45 

~·-----=-f --- ___ ___;f:..._ __ ~ 

T 

figuur: 2.19b. Situatie na versehui ving van lens 3 • 

frontale lens. 

bundeldiameter voor de afbeeldingslens. 

bundeldiameter na afbeelding in het brandpunt. 

bundeldiameter na afbeelding, verschoven uit 

het brandpunt. 

~ 1 verschuiving van lens 3 ( f= 8cm.). 

' ~1 afstand tussen het sn~punt der bundels en de 

plaatsen van de waists. 

' Met vergelijking 2.29. bepalen we 61 

Met vergelijking 2.26. bepalen we cJ1 

W1 = 
Wo • f 

2 
(( 61 )2 +(71~o) 2) t 

2.25. 

2.26. 

' ' Nu we 1 en W
1 

weten kunnen we de kromtestraal R(f) en 

W(f) in het snijpunt berekenen. 
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R( f) = 61' ( 1 + ~ 
2.19. 

2 .• 18. 

Indien R( f) en W( f) berekend zijn, dan kan met verge

lljking 2.41. het verschil in frequentie veroorzaakt 

door deeltjes die aan de uiterste zljden van het meet

gebiedje passeren berekend worden. 

2 W(f) 

~ R( f) .tan(~) 
2.41. 

Stellen we de maximale verplaatsing van lens 3(f= 8cm) 

uit zijn optimale po si tie gelijk aan 5 cm, dan kunnen 

we voor onze optische configuratie het volgende maxi

male frequentieverschil berekenen t.g.v. traverseren 

met lens 3. 

-3 \) 
~ \)j = 4. 2 10 vd 

C Spreiding in de snljhoek t.g.v. sferische aberraties. 

0 Voor grote hoeken ( > 10 ) van de bundels met de op-

tische as is de paraxiale bundelberekening (paragraaf 

2.5.1.) niet voldoende nauwkeurig om het bundelgedrag 

te voorspellen. Sferische aberraties van de lenzen 

leiden dan tot vervorming van de bundels. Deze vervor

ming is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de lenzen. 

De vervormingen van de bundels kunnen bljdragen tot ver

groting van de diameters van de bundels en tot divergen-
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tie van de bundels in het meetgebied. Het effekt van 

de sferische aberraties is hier verder niet uitge

werkt. Verwezen wordt naar Graaff(1979). 

2.6.3. Verbreding van de frequentie t.g.v. eindige 

verblijftijd van een deeltje in het meetvolume. 

Door de eindige verblijftijd van een deeltje in het meet

volume is het niet mogel~k de frequentie van het doppler

signaal van dat deeltje exakt te bepalen. Dit kan men 

als volgt interpreteren. Past men fourier-transfor-

matie toe op een sinusvormig signaal van een eindige 

duur dan zal de respons geen delta funktie z~n maar 

zal een zekere verbreding te zien geven fig. 2.20. 

Men kan een relatie afleiden (Bracewell 1965) tussen de 

duur van een bepaald signaal en de onzekerheid in de 

frequentie ervan: 

2.42. 

6t = tijdsduur van het signaal 

t:. Y = onzekerheid in de gemeten frequentie. 

Energie spectrum 

figuur 2.20. Frequentieverbreding door eindige ver

blijftijd. 
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Stellen we t gel~k aan de passeert~d van een deeltje 

door het meetvolume: 
b 
V 

2. 43. 

De snelheid v kunnen we uitdrukken in de dopplerfre

quentie: 

V = 2.44. 

Invullen in 2.42. levert: 

b. 2sin 0 
At. D. ))d= 

-2-
• 6 ~ > 1 

vd. >-. 
4n 2.45. 

Herschreven: 

2.46. 
1 À 

. vd ~ vd~ 4"'F1 • 

2.b.sin f-
b = breedte van het meetgebied. 

ó' = snijhoek van de bundels. 

Hierbij moeten we ons realiseren dat bovenstaande 

relatie een ondergrens aangeeft. Door allerlei oor

zaken (o.a. vorm van het signaal, frequentievolger) 

zal de echte verbreding van de frequentie van boven~ 

staande berekende waarde af~jken. 

2.6.4. Spreiding in de frequentie t.g.v. snelheidsgra~ 

diënt. 

In het algemeen z~n we geinterreseerd in stromingen 

met een niet vlak snelheidsprofiel. De stromingen die 
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wij bekijken zullen in het algemeen snelheidsgradiërcten 

bevatten. Tengevolge van deze snelheidsgradiënten kun

nen er afwijkingen optreden tussen de gemeten snelheid 

en de snelheid in het midden van het meetgebiedje. 

Beschouwen we een meetgebiedje met lengte 1 .De snel

heid van de vloeistof binnen dit meetgegiedje zal in 

het algemeen een funktie z~n van de plaats r in de 

buis (fig. 2.21). 

j V ( r l 1 

meetgebiedje 

r 

figuur: 2.21. Snelheidsgradiënten. binnen het meetgebieje. 

We kunnen de snelheid V(r) ter plaatse r
0 

(midden van 

het meetgebiedje) ontwikkelen in een Taylorreeks. 

V(r + c.r) =V(r) +Ar( 
0 0 

>}ver>) 
\ 2 r or o 

2.47. 

M~ddelen we de snelheid over een groot aantal waar

nemingen van passerende deeltjes door het meetgebied, 

+ 
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dan kunnen we de gemeten gemiddelde snelheid vereen

voudigd voorstellen als: 

V 1 
gem.= 1 V(r) dr 

-tl 

Vullen we voor V(r) de reeksontwikkeling in, dan 

is het resultaat van de integratie: 

12 
V = V( r

0
) + 

gem. 24 

2 
( Ö V(r)) 

\ 2 r or o 

De 2e term en de 4e term van vergelijking 2. 4 7. 

middelen onder het integraalteken uit. 

Bovenstaande berekening toont aan dat de gemeten 

2.48. 

gemiddelde snelheid V af kan wijken van de snelheid gem. 
in het midden van het meetgebied. De afwijking is even-

redig met het kwadraat van de lengte van het meetgebied 

en de tweede afgeleide van de snelheid in het meetge

bied. 
Concentreren we ons nu op de tweede term van het rech

ter deel van vergelijking 2.47. Tengevolge van deze .snel

heidsgradiënt zullen deeltjes die op verschillende 

plaatsen het meetvolume passeren verschillende snelhe

den hebben en hierdoor verschillende frequenties leve

ren. Beschouwen we weer de situatie dat er niet meerde

rs deeltjes tegelUk in het meetvolume aanwezig zUn dan 

kunnen we voor het verschil in frequentie geleverd door 

deeltjes die aan de twee uiterste zUden van het meet

gebiedje passeren berekenen. 

6V kunnen afschatten met: 
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6 V = 1. ( ~~ ) 

zodat we voor het frequentieverschil ~vd kunnen 

schrijven: 

/\\) = 1 ( _g_y_) ( 2... . 
u d dr À Sln 

'({ 

2 

met 1 : lengte van het meetgebiedje. 

dV 
~ eerste afgeleide van de snelheid op de 

meetplaats. 

2.49. 

2.6.5. Spreiding in de frequentie veroorzaakt door 

mechanische onvolkomenheden van het optisch 

raster. 

Ten gevolge van enkele mechanische onvolkomenheden 

van het optisch raster zal de doppierfrequentie een 

zekere spreiding vertonen. Hieronder worden twee oor

zaken van deze spreiding nader bekeken. 

-- Indien het raster scheef op de as gemonteerd is 

zal het raster een beweging in de z-richting uitvoeren 

t~dens een omwenteling van het raster. Dit heeft 

tot gevolg dat ook het meetgebiedje een kleine ver

andering in de z-positie ondergaat t~dens een om

wenteling van het raster. 

Bevind het meetgebied zich in een snelheidsgradiënt 

dan zal ten gevolge van de plaatsvariatie ook een 

frequentievariatie optreden in het gemeten doppler

signaal. 
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-- Indien het raster niet goed gecentreerd is op de 

as van het motortje zal de lijnbreedte van het ras

ter op de plaats waar de laserbundel het raster 

treft niet constant zijn in de tijd. De lijnbreedte 

is namelijk een funktie van de straal van het ras

ter. 

De frequentievoorverschuiving kan hierdoor tijdens 

een omwenteling variëren. Dit kan aanleiding geven 

tot een periodieke verandering van de dopplerfre

quentie 

Aangezien het raster roteert met een frequentie van 

50 Hz. zullen bovengenoemde variaties in de frequentie 

ook optreden met een frequentie van 50 Hz. De groot

te van de variatie is sterk afhankelijk van de mon

tage van het raster op de motor. 

2.6.6. Overzicht van de mogelijke oorzaken van sprei

ding in de gemeten dopplerfreguentie. 

In de voorgaande paragrafen zijn een reeks mogelijke oor

zaken van spreiding in de gemeten frequentie nader toe

gelicht. Enkele konden quantitatief afgeschat worden, 

andere zijn afhankelijk van de gebruik te optische com

ponenten en hun instelling (lenzen, roterend raster). 

Over de laatste categorie kan geen uitspraak gedaan 

worden over de grootte van hun invloed op de totale 

spreiding in de dopplerfrequentie. 
Het kwadraat van de totale spreiding in de te meten 

frequentie zal de som zijn van de kwadraten van elk van 

de mogelijke oorzaken van spreiding (vergelijking 2.50.). 
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.6))d )2 + , sa 

2.50. 

totale spreiding in doppler

frequentie. 

bUdrage aan de spreiding t.g.v. 

overgang lucht-water. 

bijdrage aan de spreiding t.g.v. 

traverseren met de front-lens 3 

( f= 8 cm.). 

.bUdrage aan de spreiding t.g.v. 

sferische aberratie van de lenzen. 

bUdrage aan de spreiding t.g.v. 

eindige verblUftUd van deeltjes 

in het meetvolume. 

bijdrage aan de spreiding t.g.v. 

snelheidsgradiënt in het meetvolume. 

: bUdrage aan de spreiding t.g.v. 

onvolkomenheden van het roterend 

raster. 

Meting van de R.M.S.-waarde van de gemeten frequentie 

op verschillende plaatsen in een stationair parabolisch 

snelheidsprofiel. 

De grootte van verschillende termen in vergelijking 2.50. 

kunnen niet op voorhand geschat worden. Om toch een 

idee van de spreiding in de gemeten frequentie te ver

krijgen is de R.r"l. s.-v.aarde (root mean square) van de 

dopplerfrequentie bepaald op verschillende plaatsen in 
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een parabolisch snelheidsprofiel (straal buis is 10 mm., 

u = 10s~ ). Voor onze bundelconfiguratie ( C' =14.9°) 

is de maximale doppierfrequentie gemeten in de top van 

het parabolisch profiel dan 80 kHz. Deze doppierfre

quentie is gesuperponeerd op de frequentievoorverschui

ving (824kHz), beschouw daartoe figuur 2.22 • 

. 1000_ 

(kHz) 

- t 160 ms. 

figuur:2.22. Doppierfrequentie gesuperponeerd op de 

frequentievoorverschuiving. 

Ontdoen we bovenstaande signaal van zijn. d.c-component 

dan zien we dat de doppierfrequentie behept is met een 

spreiding (zie figuur 2.23.). 

4 

'J (kHz) 

-4 

0 -t 160 ms. 
figuur:2.23. Spreiding in de doppierfrequentie gemeten 

in de top van een parabolisch snelheidspro

t iel. 
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In figuur 2.23. kunnen we een duidelijke 50 Hz. component 

onderscheiden in de spreiding, deze is afkomstig van 

het roterend raster. (paragraaf 2.6.5.) 

Met een R.M.S.-meter is de R.M.S.-waarde bepaald van 

de· dopplerfrequen tie zoals die gemeten is met de fre

quentievolger. De R.M.S.-waarde van de dopplerfrequentie 

is op drie plaatsen in een parabolisch snelheidspro

tiel ( R= 5 mm, v = 10 ~ ) bepaald: sec 

(top parabool v =20 ~:c' Vd= 80 kHz) 

R.M.S. ( \)d):;: 4.0 kHz. 

r= 3.2 mm ( flank parabool v= 12 ~:c' Vd= 47 kHz) 

R.M.S. ( Vd) = 6.6 kHz. 

r= 4.5 mm (vlak bij de wand v= 2 ~:c' \)d= 8 kHz) 

R.M.S. ( Vd) = 10.0 kHz. 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat de spreiding 

in de dopplerfrequentie toeneemt naar de wand van de 

buis. Dit is te verklaren door de grote snelheidsgra

diënten in ·de buurt van de wand (paragraaf 2.6.4.). 

We zien dat de wortel van de gemiddelde kwadratische 

af~jking in de gemeten doppierfrequentie in de buurt 

van de wand groter is dan de doppierfrequentie zelf. 

Dit duidt aan dat de gemeten snelheden in de buurt van 

de wanden met een grote spreiding behept zullen zun. 

Voor een gedetailleerde analyse van de spreiding in 

de dopplerfrequentie wordt verwezen naar Graaff(1979). 
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Hoofdstuk 3 Snelheidsmeting in de buurt van de wand. 

3 .1. Inleiding 

Voor een goede interpretatie van de te meten snelheids

profielen, en een nauwkeurige bepaling van het debiet 

en de wandschuifspanning is het noodzakelijk dat men de 

wandcoÖrdinaten nauwkeurig kan bepalen. Zoals later 

zal blijken (paragraaf 3. 3~) is het namelijk bij het tra

verseren van het meetgebiedje door de buis, mogelDk dat 

men met het midden van het meetgebiedje(met een lengte 

van~ 0.5 mm) in de glaswand zit zonder dat men dit 

aan het fotodiode-signaal merkt. Zelfs wanneer nog 

slechts een klein gedeelte van het meetgebiedje in de 

vloeistofstroming steekt zal men een frequentie detec

teren die niet gelijk is aan de f_requentievoorverschui

ving. Dus de plaats van de wand valt niet automatisch 

samen met de plaats waar de dopplerfrequentie nul is. 

~zocht is naar een methode ter bepaling van de wand

co9rdinaten die onafhankelijk is van de versterk ings

factor van de frequentievo1ger, en onafhankelDk van de 

deeltjesdichtheid. Er zDn 4 verschillende methoden on

derzocht die in paragraaf 3.2 nader worden toegelicht. 

In paragraaf 3.3 wordt dan vervolgens ingegaan op het 

meten van de snelheid in de buurt van de wand. Ter in

leiding wordt eerst nog de invloed van het verschil in 

brekingsindex tussen lucht en water op de verplaatsing 

van het meetgebiedje besproken. 

Beschouw daartoe figuur 3.1. 
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figuur: 3.1. Invloed van brekingindex op verplaatsing 

van het meetgebiedje. 

i - hoek van inval van de bundels. 

r hoek van bundel met de normaal op het brekend 

oppervlak. 

brekingindices van lucht resp. water. 

verplaatsing van bundel in lucht. 

verplaatsing van bundel in water. 

- afstand tussen oorspronkel~ke en verschoven 

bundel. 

Er geldt: tan 

d2 
Hieruit volgt: d: = 

1 

en tan r= .J:L 
d2 

tan i sin i 
tan r -sin r 

cos r 
cos i 

n = relatieve brekingsindex. 

n = 1.33 

= n. 
cos r 
cos i 
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Voor onze optische configuratie ( f 7.5°) is de fac-
cos r . 

tor cos i 1.004. Dus voor de verplaats~ng van het meet-

gebiedje in water t.o.v. de verschuiving van lens 3(f= 8 cm.) 

kunnen we schrijven : 

verplaatsing meetgebiedje = 1.34x verplaatsing lens 3. 

3.2 Bepaling van de wandcoÖrdinaten. 

3.2.1. Inleiding 

We zullen 4 methoden voor de wandde.tectie bespreken 

en wel op basis van: 

a. extrapolatie van het snelheidsprofiel. 

b. reflecties aan een kras op de wand. 

c. het verloop van het presence-signaal. 

d. het verloop van het geÏntegreerde doppler 

burst contoursignaal. 
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3.2.2. Bepaling van de wandcoÖrdinaten d.m.v. extra

polatie van het stromingsprofiel. 

De vloeistofsnelheid aan de wand van de buis is voor 

elkè stroming nul. Men kan dus de wand van de buis 

bepalen indien men het gemeten stromingsprofiel in de 

buurt van de wand extrapoleert. De aan te nemen plaats 

van de wand is het snUpunt van de extrapolatie van 

het stromingsprofiel met de z-as. 

De stromingsprofielen zoals gemeten met de laser 

doppler snelheidsmeter zullen gaan af~jken van de ech

te stromingsprofielen zodra een gedeelte van het meet

gebied in de buiswand steekt. (Zie fig. 3.3.) 

Hierdoor is het gemeten stromingsprofiel betrouwbaar 

tot op de halve lengte van het meetgebiedje van de 

buiswand. (Zie fig. 3.2.) 

a) Meetgebiedje volledig in b) Gedeelte van het meetge-

water, geen ar~jking in de bied je in de wand, af-

snelheidsmeting door de wijking in de snelheids-

wand. meting door de wand. 

figuur: 3.2. Het meetgebiedje in de buurt van de wand. 

In onze situatie (lengte meetgebiedje ~0.5 mm.) is het 

gemeten snelheidsprofiel dan ook tot + 0.25 rom.van de 

wand betrouwbaar. 

In het. te extrapoleren stromingsprofiel dient men dus 
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geen meetwaarden op te nemen va~ plaatsen waar men.ver

wacht dat het meetgebiedje gedeeltel~k in de wand steekt. 

De extrapolatie kan geschieden met een polynoom aan

passing van het stromingsprofiel. 

De bepaling van de wandcoÖrdinaten op deze manier is 

het nauwkeurigst indien men vooraf de vorm van het pro

fiel kent. Een stromingsprofiel dat zich hiertoe bij 

uitstek leent is het stationaire stromingsprofiel van 

een volledig ontwikkelde buisstroming. Dit profiel is 

parabolisch van vorm. In dit geval kan men een parabool 

aanpassing (gebaseerd op de kleinste kwadratenmethode) 

maken b~ het gemeten profiel. De coÖrdinaten van de 

buiswand stelt men dan gel~k aan de snljpunten van de 

paraboo] aanpassing met de coÖrdinaat.as. 

Deze methode van wandcoÖrdinatenbepaling is toege

past op een lange rechte buis met een inwendige diameter 

vam 10 mm. Gezorgd werd voor een vlakke instroming 

met een gemiddelde snelheid van 0.1 ~ • Bij deze geo

metrie en stromingssnelheid verwachten we een ontwikkeld 

parabolisch profiel op x~ 60 cm. (x afstand tot in

stroomopening)(Brounts 1982). 

Op 80 cm. van de instroomopening werd driemaal het 

stationair snelheidsprofiel gemeten en een parabool 

aanpassing gemaakt. 

Uit de gemeten profielen (zie fig. 3.3) valt inder

daad op dat de snelheidsmetingen in de buurt van de 

wand vrij sterk afwiJKen van het te verwachten parabo

lisch profiel. Op de beschrijving hiervan wordt inge

gaan in paragraaf 3.3. 

We beschouwen nu alleen de bepaling van de wandcoÖrdi

naten op basis van het geëxtrapoleerde snelheidsver

loop. De resultaten hiervan zljn weergegeven in tabel 

3.1.voor de drie profielen uit figuur 3.3. 
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Meting coÖrdinaat voorwand coÖrdinaat achterwand 
(mm) (mm) 

1 11.63 19.13 

2 11.64 19.12 

3 11.55 19.11 

Tabel 3.1. Bepaling van de wandcoÖrdinaten. 

De gemiddelde wandcoÖrdinaten zijn: 11.61 mm. en 19.11 mm. 

De diameter van de buis kan dan bepaald worden op: 

D= (19.11 -11.61). 1.34 =10.05 mm. 

ter~jl het geschatte 95%-betrouwbaarheidsinterval voor 

1 meting van de coÖrdinaten van de wand dan ongeveer 

0.3 mm. is (zie appendix 2). 

20 

10 

0 

r ( mm.) 

• meetpunt 

parabool
passing· 

• 

figuur. 3.3.a Meting van een parabolisch snelheidsprofiel. 
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figuur. 3.3.b Meting van parabolisch snelheidsprotiel 
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figuur. 3.3.c Meting van parabolisch snelheidsprofiel. 
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De gevonden wandcoÖrdinaten zijn uitgedrukt in de posi

tie van lens 3 (f= 8 cm.). 

De verplaatsing van het meetgebiedje in water wordt 

gevonden door correctie voor het verschil in brekings~ 

index , zie paragraaf 3. 

3.2.3. Bepaling van de wandcoÖrdinaten m.b.v. een kras 

aangebracht aan de binnenwand van de buis. 

Zoals in de inleiding reeds vermeld is kan men de over

gang van het meetgebiedje van vloeistof naar glas niet 

of nauwelUks opmerken. Hierin kan verandering gebracht 

worden door aan de binnenkant van de buis een kras aan 

te brengen (fig. 3.4) 

schuin zUaanzicht bovenaanzicht 

figuur: 3.4. Kras op de binnenwand van de buis. 

De kras dient loodrecht op de lengte-richting van de 

buis aangebracht te zUn. Men kan de coÖrdinaten van de 

wand nu als volgt bepalen. 

Men plaatst de laser-doppler snelheidsmeter zodanig 

voor de buis dat de bundels symmetrisch t.o.v. de kras 

invallen (fig. 3. 5.). 

laserbundel 

figuur: 3.5. Laserbundels symmetrisch t.o.v. de kras. 
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Indien de bundels symmetrisch ·aan de kras binnenvallen, 

zal bij het traverseren het meetgebiedje zowel aan de 

voor- als achterwand de kras snUden. Als het midden 

van het meetgebiedje samenvalt met de kras, bevindt 

het midden van het meetgebiedje zich aan de wand ( zie 
fig. 3.6). 

figuur 3.6. Meetgebiedje wordt in het midden doorsne

den door de bundels. 

In deze situatie worden ook elk van de beide bundels 

in het midden gesneden (zie fig. 3.6). 

Men kan nu aan de intensiteitsverdeling van de beide 

bundels op de muur zien op ze in het midden gesneden 

worden (zie fig. 3.7). 

Bundel in het midden 

gesneden door kras 
Bundel niet in het midden 

gesneden door kras. 

figuur: 3.7. Intensiteitsverdeling van bundel gesneden 

door kras aan de buiswand. 
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Voor een goede onderscheiding van het midden van de 

bundel is het noodzakelljk dat de kras gelljkmatig op 

de buiswand is aangebracht ( geen versplintering) en 

dat de kras smaller is dan de diameter van de bundels. 

Deze methode van wanddectectie is toegepast op een 

buis van 10 mm. diameter. De bepaling van de wandcoör

dinaten is 10 maal herhaald. De rèsultaten hiervan 

zljn opgenomen in tabel 3.2. 

meting voorwand achterwand 

1 11.60 mm. 19.20 mm. 

2 11.65 mm. 19.00 mm. 

3 11.55 mm. 19.10 mm. 

4 11.60 mm. 18.95 mm. 

5 11.65 mm. 19.05 mm. 

6 11.60 mm. 19.10 mm. 

7 11.55 mm. 19.20 mm. 

8 11.60 mm. 19.00 mm. 

9 11.60 mm. 19.00 mm. 

10 11.60 mm. 19.15 mm. 

Gemiddeld: 11.60 mm. 19.0 7 mm. 

Tabel: 3.2. WandcoÖrdinaten bepaald met de "krasmethode". 

We zien dat de plaats waar men aanneemt dat de bundels 

symmetrisch .gesneden worden, aan spreiding onderhevig is. 

De gemiddelden van de 10 waarnemingen stemmen vrij nauw

keurig overeen met de coÖrdinaten zoals die bepaald zijn 

met de methode van parabolische extrapolatie (par. 3.2.2). 
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" Krasmethode " 11.60 mm. 

" l?araboolaanpassing" 11.61 mm. 

19.0 7 mm. 

19.11 mm. 

De nauwkeurigheid van deze wanddetecti~-methode werd 

bepaald uit de spreiding in de waarnemingen. 

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor een éénmalige 

meting werd op analoge ~jze als beschreven in appendix 

A.2. bepaald op~ 0.18 mm. 

Er dient nog opgemerkt te worden dat deze methode van 

wanddetectie, door het aanbrengen van een kras op de 

binnenwand, omslachtig is. Bovendien is het voor inge

wikkelde stromingsconfiguraties vaak onmogel~k om een 

kras aan te brengen (b~voorbeeld: in gekromde buizen, 

of elastische buizen). 

3.2.4. Bepaling van de wandcoÖrdinaten met behulp van 

de presence. 

De frequentievolger heeft een uitgang die aangeeft 

of de frequentie van het fotodiode-signaal al dan niet 

bepaald wordt. Deze uitgang heet de "loek-in" • Wordt 

de frequentie bepaald dan is de spanning van de lock-in 

+ 3V, wordt de frequentie niet bepaald dan is de span

ning OV. 

Door middel van integratie van het "loek-in" signaal 

kan de presence als funktie van de buiscoÖrdinaat be

paald worden. 

De procentuele t~d dat de lock-in hoog is (=presence) 

wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van 

verstrooiende deeltjes in het meetgebiedje. Er wordt 

verwacht, dat in de wand minder deeltjes licht verstrooi

en dan in de vloeistof. Dit zou betekenen dat de presence 

in de buurt van de wand sterk zal variëren. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de presence naast 

de deeltjesdichtheid ook heinvloed wordt door de ver

sterking van het ingangssignaal van de frequentievolger, 

deze tegelbare versterking (gain) wordt gebruikt om de 

presence op een bepaalde geschikte waarde te brengen. 

T~dens het traverseren door de buis dient de verster

king dan ook constant gehouden te worden, om de presence 

als funktie van de plaats niet te beÏnvloeden. De ver

sterking van het ingangssignaal werd zodanig ingesteld 

dat de presence in het midden van de buis 100% was. De 

presence is in het midden van de buis het hoogste en 

vertoont in het midden van de buis een vlak verloop. 

De presence als funktie van de buiscoÖrdinaten werd 

bepaald voor een volledig ontwikkelde Poiseuilie-stro

ming ( u= 10 ~, R= 5 mm.). Er werden twee traversen sec 
van de presence bepaald b~ twee verschillende, onbekende 

deeltjesdichtheden. De resultaten van beide traversen 

z~n weergegeven in figuur 3.8a,b. In figuren 3.8a,b 

geven de pljltjes de plaatsen aan van de wand zoals be

paald met de extrapolatiemethode van paragraaf 3.2.2. 

Nadere beschouwing van de figuren 3.8a,b. geeft aan

leiding tot de volgende opmerkingen: 

1 De globale patronen van de figuren 3.8a,b. lljken 

veel op elkaar, echter het verloop van elk van de 

patronen is dermate grillig dat met niet kan spre

ken over een goed reproducerende meting. Dit kan 

o.a. verklaard worden door het al dan niet aanwe

zig zljn van een verstrooiend deeltje aan de wand. 

2 In figuur 3.8a. constateren we dat de presence in 

de buiswand (12.5 mm.) hoog is. Dit is te verklaren 

door de mogelljke aanwezigheid van een verontreini

ging in de wand. 
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3 In de figuren 3.8a,b. zien we dat de presence in 

het algemeen sterk afneemt naar de wand toe. Vlak 

in de buurt van de wand kan de verklaring hiervoor 

gezocht worden in het ontbreken van verstrooiende 

deeltjes in de wand. Echter verder in de buis kan 

deze afname van de presence alleen_verklaard wor

den door een lagere deeltjesdichtheid in de buurt 

van de buiswand dan in het midden van de buis. De 

figuren 3.8a,b. geven dan ook aanleiding tot de 

veronderstelling dat de deeltjesdichtheidverde

ling gekoppeld is aan het snelheidsprofiel in de 

buis. 

De exak te beschrijving van de deeltjesdichtheden 

in een buis is complex. De deeltjesdichtheidver

deling hangt af van de vorm van de deeltjes, de 

deformeerbaarheid van de deeltjes en van de vorm 

van het snelheidsprofiel. (Caro 1978) 

Gezien de onbekendheid met de vorm en het soorte

lijk gewicht van de verstrooiende deeltjes is het 

vooralsnog niet mogelijk een relatie af te leiden 

tussen de concentratieverschillen in de buis en 

de vorm van het snelheidsprofiel. Het dient aan

beveling dat dit aspekt van de laser-doppler snel-

.heidsmeter in de toekomst aandacht krDgt. 

4 De deeltjesdichtheid was voor situatie 3.8.b. hoger 

dan voor situatie 3.8.a. Dit verklaart de steilere 

afval van de presence in figuur 3.8.b. 
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5 We kunnen uit figuur 3.8 en voorgaande opmerkingen 

concluderen dat de presence geen houvast biedt voor 

de detectie van de wand. Alhoewel het globale pat

roon van de presence voor de beide situaties met 

elkaar overeen komt, wijken beide patronen zoveel 

van elkaar af dat men geen conclusie kan trekken 

over de plaatsen van de wand. 

100 ........ . . . . . 
a 

presence 

% 

50 

0 

100 

presence 

% 

50 

0 

• 

•• 

t 

12.5 13.0 

• 

1' 

• 

. . •• 

. . 

13.5 14.0 19.0 20.0 

. . . . . . . . . . ..... .. 
• 

. ··-
• 
• 

. . 

t 

• • 

20.5 21.0 

b 

• 

• 
• 

• • 

• • 

12.5 13.0 13.5 14.0 19.5 20.0 20.5 

figuur 3.8.a,b Presence als funktie van de buis

coÖrdinaat. 
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3.2.5. Bepaling van de wandcoÖrdinaten m.b.v. het ge

integreerde doppler-burst contoursignaal. 

B~ de bepaling van de presence als funktie van de straal 

van de buis (paragraaf 3.2.4.), is gebleken dat de in

stelling van de ingangsversterking van de frequentie

volger een kritische factor is. Een kleine verandering 

in de gain-instelling veroorzaakt reeds een grote ver

andering in de presence. 

Om deze kritische factor te omzeilen is de gemiddelde 

signaalsterkte van het fotodiode-signaal bepaald als 

functie van de plaats. Verwacht werd (zie paragraaf 3. 

2.4.) dat de gemiddelde signaalsterkte sterk coÖrdinaat 

afhankel~k zou z~n, en aan de wand een dusdanige karak

teristieke vorm zou vertonen dat men hiermee,.de wand

coÖrdinaten kan bepalen. 

Om de gemiddelde signaalsterkte te bepalen was het 

nodig om de contour van de doppler-burst. te integre

ren. Dit geschiedde met een gelijkrichter ( BAW 62), 

filter ( laagdoorlaat 3 kHz,3 dB), integrator (t~d 

5 sec.) 

Het resultaat van bovenstaande elektronische bewerking

en is weergegeven in figuur 3.9. 

r 
--4)t 

Signaal fotodiode contoursignaal 

figuur 3.9. Contoursignaal afgeleid van het fotodiode 

signaal. 
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Integratie van het contoursignaal gedurende een bepaal

de tUd (in ons geval 5 sec.) levert een spanning V op 
u 

die evenredig is met de gemiddelde signaalgrootte. 

Van dit signaal werden twee traversen gemaakt in een 

buis met een diameter van 10 mm, u = 10 ~ , volle-sec 
dig ontwikkeld parabolisch profiel. 

De tweede traverse werd gemaakt bij een verhoogde deel

tjesdichtheid. De exakte concentraties zijn niet bekend. 

Het resultaat van de twee traversen is weergegeven in 

figuur 3.10a,b. Van de traversen zUn alleen die gedeel

ten weergegeven in de buurt van de wand. In het midden 

van de buis vertoonde de gemiddelde contourhoogte een 

relatief vlak patroon. 

Nadere beschouwing van de figuren 3.10a,b. geeft aan

leiding tot de volgende opmerkingen. 
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figuur 3.10.a. Bepaling van de gemiddelde contourhoogte 

als funktie van de buiscoÖrdinaat. 
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figuur 3.10.b. Bepaling van de gemiddelde contourhoogte 

als funktie van de buiscoÖrdinaat mj ver

hoogde deeltjesdichtheid t.o.v. 

figuur 3.10.a. 

1 De globale vorm van de figuren 3.10.a,b. vertonen 

grote overeenkomst. De patronen zUn echter dusdanig 

grillig van vorm dat het onmogliJ'k is om uit het ver

loop van de gemiddelde contourhoogte de plaats van 

de wanden af te leiden. (De plaatsen van de wand zo

als bepaald met de paraboolextrapolatie ( paragraaf 

3.2.2) zUn weergegeven met pUltjes). 

2 Voor de aflopende vorm van de contourhoogte naar de 

wand toe wordt verwezen naar opmerking 2 van para

graaf 3.2.4. Een lagere deeltjesdichtheid in de buurt 

van de wand is de mogelijke verklaring voor de afname 

van de gemiddelde contourhoogte in de buurt van de wand. 
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3 Dat de gemiddelde contourhoogte in de wand ongelijk 

0 is kan verklaard worden uit de aanwezigheid van 

mogelijke verstrooiende deeltjes in de buiswand. 

4 We mogen ook hier de conclusie trekken dat de be

paling van de gemiddelde contourhoogte als funktie 

van de buiscoÖrdinaten geen aanknopingspunten biedt 

voor de detectie van de wand. De figuren 3.10a,b. 

vertonen nl. aan de wand geen karakteristieke pa

tronen die bruikbaar zouden kunnen ~jn voor de be

ling van de wandcoÖrdinaten. 

3.2.6. Conclusie en diskussie. 

We kunnen concluderen dat van de onderzochte methoden 

voor de bepaling van de wandcoÖrdinaten slechts één 

methode, extrapolatie van het snelheidsprofiel, een 

efficiënte manier van wandbepaling is. Gezien de onbe

kendheid met de verdeling van de verstrooiende deeltjes 

1n de buis, is het zinvol in de toekomst hier aan aan

dacht te schenken. Zoals we in paragraaf 3.3. zullen 

zien heeft de deeltjesdichtheidverdeling in de buis 

een grote invloed op de snelheidsbepal ing bij de wand. 

Indien meer inzicht verkregen kan worden over de deel

tjesdichtheid in de buurt van de wand is het eventueel 

mogelijk op basis daarvan een efficiënte manier van wand

coÖrdinaten-bepaling te formuleren. 
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3.3. Snelheidsmeting in de buurt van de wand. 

3.3.1. Inleiding 

Beschouwen we nogmaals figuur 3.3a,b,c. 

Hierin kunnen we constateren dat de snelheden die men 

in de buurt van de wand meet af~jken van de snelheden 

die men voor een volledig ontwikkelde buisstroming ver

wacht. Voor een deel is deze af~jking te verklaren uit 

de spreiding in de gemeten sn~lheid. Echter nadere be

schouwing van de gemeten profielen leidt tot de con

clusie dat de snelheden in de buurt van de wand sys

tematisch overschat worden. Gezien de grote variëteit 

in de af~jkingen die in de buurt van de wand optreden 

is het onmogel~k een volledige analyse te maken van 

elk van de afwijk in gen. die in de buurt van de wand ge

constateerd z~n. We beperken ons tot het verklaren van 

de systematisch te hoog gemeten snelheid in de buurt 

van de wand. Hiertoe wordt een eenvoudig model behandeld 

dat de snelheidsbepaling aan de wand beschrDft (para

graaf 3.3.2!) 

3.3.2. Model voor snelheidsbepaling. 

Gezien de geringe uitgebreidheid van het meetgebiedje 

in de richtingen loodrecht op de lengterichting van 

het meetgebiedje (een factor sin ~ ~ 10 kleiner) en 

de kleine snelheidsgradiënten loodrecht op de lengterich

ting van het meetgebiedje wordt het meetgebiedje be

schouwd als z~nde ~~ndimensionaal (alleen uitgebreidheid 

in radiale richting )~ 

De gemeten snelheid kan dan beschreven worden met ver

gelijk in g 3.1 • 
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oO 

urn ( r o) ' 1 f h(r
0
-r) g(r) u(r) dr 3.1 • 

.l\ 
-00 

U (r ) m o = gemeten snelheid ter plaatse r • 
0 

1 schalingsfactor. = 
J.l. 

r = lopende variabele. 

h(r) = weegfunktie (bepaald door de intensiteits-

verdeling in het meetgebiedje). 

g(rY = verdelingsfunktie van licht verstrooiende 

deeltjes. 

u(r) = vloeistofsnelheid ter plaatse r. 

Door L aplace transformatie gaat vergelijking 3.1. over in: 

L(Um(r)) = L(h(r)) • L(u(r}. g(r)} 3.2. 

In hoofdstuk 2 wordt de intensiteitsverdeling van 

de laserbundels als gaussisch aangenomen. Dit bete

kent dat de intensiteit van het strooilicht binnen 

het meetgebiedje ook als een gauss-kromme verloopt, 

hieruit volgt: 

c 1 = arbitraire constante. 

o' = t y-:2' x halve lengte van het meetgebiedje 

-2 gebaseerd op e -contour. 

3. 3. 
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Gezien de complexiteit van de funktie h(r) en de pro

blemen die deze geeft bij de Laplace transformatie wordt 

deze benaderd door een pulsfunktie met de breedte ge

lUk aan de lengte van het meetgebied. 

cl~------------------------~ 

-.ó. 0 

~ = halve lengte meetgebiedje. 

c 1 = arbitraire constante. 

A ----+ r 

figuur 3.11a.Vereenvoudigde voorstelling van de weeg

funktie h(r). 

Voor verdere analyse is het noodzakel~k een aanname 

te doen voor de deeltjesdichtheid in de buurt van de 

wand. Uit oogpunt van de beperking van de complexi

teit van het rekenwerk wordt voor de verdelingsfunktie 

g(r) een stapfunktie in de buurt van de wand aangeno

men: 

c2 ;----------

r = radiale buiscoÖrdinaat. 

c
2

= arbitraire constante. 

0 

figuur 3.11b. De aangenomen verdel1ngsfunktie g(rJ. 
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De snelheidsfunktie U(r) kunnen we in de buurt van de 

wand lineariseren: 

U(r) 

U(r) = 

c 3 = richtingscoëfficient van profielen aan de wand. 

figuur 3.12 Gelineariseerd snelheidsprofiel aan de wand. 

Na de vereenvoudigingen en aannames hierboven gedaan, 

kunnen we een voorspelling doen over de vorm van het 

gemeten snelheidsprofiel U (r ) aan de wand. m 

L(U(r). g(r)) 3.4. 

1 .6s - AS L(h(r)) = c 1 • 5 .(e - e ) 3.5. 

s = Laplace parameter. 
Invullen van vergelijkingen 3.4. en 3.5. in 3.2. levert: 

Terugtransformatie van 3.6. levert: 

urn ( r) = 0 r< -.6. 

U ( r) = c1 c2 c3. i< r+ A) 
2 

-6. < r < A m 
3.7. 

U (r) = c1 c2 c
3

• ( r+ A ) r>..c. m 
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We kunnen de nu gevonden uitdrukking voor U (r) schalen m 
door de gemeten snelheid, op een afstand r>.ó. van de 

wand , gelUk te stellen aan de snelheid U(r). 

U ( r) 
m = U(r) r= A 

c1 c2 c3. 2 A2 = c
3

• A 

1 
c1 c2 = 26 

Vullen we dit in, in vergelijking 3. 7. dan vinden 

we de volgende uitdrukking voor U (r): m 

c3 2 
= 

4
!:::. • ( r+ A ) -t::. < r < A 3.8. 

In figuur 3.13. is zowel U(r) als Um(r) weergegeven. 

wand 

--
-6 -r 

figuur: 3.13. De gelineariseerde snelheidsfunktie en 

de berekende funktie Um(r) in de buurt 

van de wand. 

De uitkomst van bovenstaande berekening is dat de snel

heid in de buurt van de wand systematisch overschat wordt. 

De vorm van het gemeten snelheidsverloop vertoont ook 

enige gelUkenis met die in·figuur 3.3. 
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3.3.3. Conclusie en diskussie. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat boven

staand model ondanks de gedane aannames en vereenvou

digingen een bevredigende verklaLing geeft voor het sys

tematisch te hoog meten van de snelheid aan de wand. In

dien meer inzicht verkregen kan worden in vorm van de 

verdelingsfunktie g(r) is het misschien mogel~k de ge

meten snelheidsprofielen te corrigeren voor de wandef

fekten. 

Verder wordt er op gewezen dat een methode ter cor

rectie van de wandeffekten wordt beschreven door Yoga

nathan(1971). Yoganathan elimineert de tijdrage van stil

staande deeltjes ( deeltjes aan de wand of in de wand) 

door de frequentie ( de voorverschuivingfrequentie) ver

oorzaakt door de stilstaande deeltjes uit het fotodiode 

signaal weg te filteren. 

Een bevredigend antwoordt op de vraag hoe het signaal 

binnen het meetgebiedje dan samengesteld wordt, wordt 

echter niet gegeven. 
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Hoofdstuk 4 Dataverwerking. 

4.1. Inleiding 

Gezien het grote en snelle aanbod van data dat met de 

laser-doppler opstelling verkregen kan worden, was het 

noodzakelijk de dataverwerking te automatiseren.Bij deze 

automatisering kunnen we twee stappen onderscheiden: 

Innemen en verzenden van het snelheidssignaal (af

komstig van de frequentievolger) op discrete tijdstip

pen naar de computer. 

Verwerken van de opgeslagen data m.b.v. een program

ma op de computer ( Prime). 

De eerst genoemde stap in de automatisering wordt ver

zorgd door een micro-computer die bD de laser-doppler 

opstelling is opgesteld. In paragraaf 4.2. wordt kort 

1ngegaan op de funktie van deze micro-computer. Tevens 

wordt ingegaan op de Dking die dient te geschieden om 

het verband te kunnen leggen tussen gemeten spanningen 

en de snelheden die ze voorstellen. In paragraaf 4.3. 

wordt nader ingegaan op de berekening van de snelheids

profielen en de bDbehorende betrouwbaarheidsintervallen. 

Ter bepaling van het debiet behorende bD de gemeten 

snelheidsprofielen is het noodzakelDk dit snelheidspro

tiel te integreren over de buisdiameter. In paragraaf 4.4. 

wordt de keuze van de gebruikte integratieprocedure toe

gelicht. 
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4.2. Data-inname met de micro-computer. 

4.2.1. Korte toelichting van gebruik micro-computer. 

In deze paragraaf wordt niet ingegaan op de preciese 

werking van de micro-computer en de programrnatuur om de 

micro-computer te sturen. Er wordt hier gepoogd de plaats 

van de micro-computer binnen het totale meetsysteem aan 

te geven. 

De micro-computer is zodanig geprogrammeerd dat h~ 

op discrete tijdstippen spanningen van 0 - 10 Volt opneemt 

en omzet in natuurlijke getallen van 0 (0- Volt) tot 255 

(10 Volt). Dit laatste gebeurt door een analoog-digitaal 

converter. Door de digitalisering van de analoge span

ningen wordt een fout geÏntroduceerd vanwege d,e grof

heid waarmee het digitaliseren gebeurt (zie paragraaf 

4.2.2.). De gedigitaliseerde spanningen worden dan over

gezonden naar de computer (Prime) waar ze opgeslagen 

worden in data-files.Om optimaal gebruik te rnaken van de 

255 discrete waarden waarin de spanningen worden ver

taald, is het nodig het analoge uitgangssignaal van de 

frequentievolger van een gedeelte van zijn offsetspanning 

(frequentievoorverschuiving) te ontdoen en zodanig te 

versterken dat de aangeboden spanningsvariatie aan de 

micro-computer het gehele gebied van de 0 - 10 Volt be

slaat. Dit geschiedde m.b.v. een gel~kspanningvoeding en 

een verschilversterker. 

frequentie offsetaanpas- micro- dataverwer-

volger sing ver ster- f-+-- computer king computer 

king 

figuur: 4.1. Schema van de verwerking van de snelheids

signalen. 
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De programmering van de micro-computer is zodanig dat 

het tUdstip van het begin van het samples nemen gestuurd 

kan worden met een uitwendig triggersignaal. In ons ge

val (zie hoofdstuk 5} wordt dit triggersignaal geleverd 

door de sinuspomp die een sinusvormige debietvariatie 

opdrukt aan de stroming in de buis. Het innemen van data 

door de micro-computer kan verder nog geregeld worden 

door de volgende op te geven grootheden: 

De tUdsduur tussen twee samples. 

Het aantal samples per meetperiode. 

Het aantal malen dat een bepaalde meetperiode her

haald moet worden. 

De ingenomen data worden uit de micro-computer uit

gelezen in data-files in de computer (Prime}. 

4.2.2. Bepaling van de schaalwaarde en de offsetwaarde 

tussen de gedigitaliseerde spanningen en de snel

heden. 

Gezien het aantal bewerkingen dat met het signaal van de 

frequentievolger wordt uitgevoerd (frequentie-spanning 

omzetting, versterking,analoog-digitaalconversie) is 

het noodzakelijk voor iedere meting een iJl< ing uit te 

voeren waaruit: 

de schaalwaarde bepaald wordt tussen de getallen in 

de data-files en de bijbehorende snelheden. 

de offsetwaarde van de opgeslagen getallen volgt, d.w.z. 

de bepaling van de getalwaarde die overeenkomt met 

snelheid 0. 
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Deze ijking is als volgt geÖrganiseerd. v66r elke meting 

worden 100 samples genomen, gemeten aan een stilstaande 

vloeistof.Het gemiddelde van de 100 opgeslagen getallen 

wordt als offset-waarde genomen. Vervolgens worden 100 

samples genomen van een stationaire stroming met snel

heid ~.(onbekend). Het frequentieverschil tussen de stil-
IJ 

staande vloeistof en de stationaire stroming met snel-

heid V .. wordt op het digitaal display van de frequentie-
IJ 

volger afgelezen. Dit frequentieverschil noemen we 6. f. 

Noemen we het gemiddelde van de opgenomen getallen mj 

snelheid 0 G
0

, en het gemiddelde van de opgenomen ge

tällen bij snelheid V.. G... Dan kunnen we met behulp van 
lJ . 1) 

vergel~king 2.4. afleideni 

6 f . ).. óV = ..;;;:;...:.......;..,_......;.,__ 

2 sin(+) 

+ = halve snijhoek bundels. 

).. = golflengte van het licht. 

Voor de schaalwaarde tussen de opgenomen getallen 

in de datafiles en de snelheid kunnen we dan de volgende 

relatie berekenen, 

schaalwaarde 6..f 
= ( G· ·-G ) 

lJ 0 
• 

2 sin(+) 
4.1. 

ter~jl de offsetwaarde van de getallen in de datafiles G
0 

is. Door de analoog-digitaal conversie wordt een spreidin~ 

in de snelheidsbepaling geÏntroduceerd. (Slechts 255 

getalwaarden beschikbaar) Er zal naar gestreefd worden 

het digitaliseren te verbeteren. 
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4.3. Berekeninq van de snelheidsprofielen en hun be

trouwbaarheidsintervallen. 

Gezien de spreiding die men mag verwachten in de ge

meten snelheid is besloten om de meting van de snel

heid op een bepaalde plaats in de buis en tijdstip een 

aantal maal te herhalen. 

De meting wordt zo ingericht dat de snelheid op een 

bepaalde plaats in de buis continu gemeten wordt door 

de laser-doppler snelheidsmeter. Het innemen van snel

heidswaarden door de micro-computer wordt gestart door 

een triggersignaal afkomstig van de sinuspomp die zorgt 

voor de sinusvormige debietvariatie. 

rijdens een periode van de sinuspomp wordt equidestant 

in de tijd een aantal instelbaar samples van de snel

heid genomen. 

Door nu deze meting een aantal malen (n) te herhalen 

kan voor de snelheid op één bepaald moment in de cyclus 

en op een plaats een 95% betrouwbaarheidsinterval be

paald worden. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de 

gemiddelde snelheid over het aantal herhalingen wordt 

berekend met : 

V - t • g n-1 
o'v 

Vn 
r- V ~ V + t 

1
• 

' g ' g n-
O'v 

\Jn 
hierin is: V de te bepalen snelheid. 

g 

t 
1 

het studentsgetal betrokken op n-1 
n-

vrijheidsgraden. 

4.2. 

er standaarddeviatie van de gemeten snelheid. 
V 

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de waargenomen 

spreiding van de gemeten snelheid. 
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4.4. Integratie van de snelheidsprofielen. 

4.4.1. Inleidinq 

Voor de berekening van het debiet van een stroming is 

het nodig dat het gemeten snelheidsprofiel geintegreerd 

wordt. Daar alle data-verwerking op de afdelingscomputer 

gebeurde was het niet mogelijk om van de bibliotheek 

procedures van het rekencentrum gebruik te maken voor 

de integratie van de snelheidsprofielen. Gezocht werd 

daarom naar een integratieprocedure die snel en efficiënt 

het debiet bepaalt bij de gemeten snelheidsprofielen. 

Hiertoe zijn 4 integratieprocedures vergeleken: Avint, 

Cubint, Eqsint en Splint. 
Indien het snelheidsprofiel gegeven wordt door: 

V(r) = f(r) -R < r <(R 

dan wordt het debiet bepaald door: 

R 

Debiet= S n:lrl V(r)dr 4.3. 

-R 

Door de absoluut strepen in vergelijking 4. 3. zal de 

te integreren funktie discontinu zljn in de hogere af

geleiden. 
Dit stelt hoge eisen aan de integratieprocedure. 
In de volgende paragraaf wordt de uiteindelljk gekozen 

integratieprocedure Splint kort besproken, ter~jl de 

andere 3 geëvalueerde integratieprocedures ( Avint, 

Cubint, Eqsint) in Appendix 3 zljn samengevat. Daar

na zal n.a.v. berekeningen uitgevoerd met de proce

dures de gemaakte keuze worden toegelicht. 
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4.4.2. De integratieprocedure Splint. 

Splint is een integratieprocedure die gebaseerd is op 

een 3egraads spline-interpolatie, d.w.z. op ieder deel

interval (x., x. 1 ) wordt een funktieS berekend die: 
.1. .1.-

gelijk is aan de funk tiewaarden in x. en x. 1 • .1. .1.-

- S'(x. ) = S'(x. ) • 
.1.+ .1.-

- S''(x.) is continu • 
.1. 

Delen we daartoe het integratie-gebied op in inter

vallen: 

••••••• x 1' x ) n- n 

h. = x. x. 1 
.1. .1.- .1.-

i=1, •••• n 

6·=(x. 1 , x.) 
J. .1.- .1. 

dan kunnen we voor het interval /::).• 
~ schrijven: 

x.-x ·x-x. 1 S" (x)= M. 1 
.1. 

+Mi 
. .1.-

.1.- hi h. 
.1. 

M. - nader te bepalen coëfficienten • 
.1. 

Hieruit volgt: S''(x.)= M. i=0,1,2, •••• n 
.1. J. 

Integreren we vergelijking 4. 4. dan is 

(x.-x) 3 
1 S( x) =M. 

1 
_..;;.... __ 

J.- 6h. 

B ( x-x. 
1

) 
.1.-

J. 

+ M. 
.1. 

3 ( x-x. 
1

) 
J.- + A(x.-x) + 

.1. 

4.4. 

4.5 • 
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Vullen we in vergelijking 4 .• 5 in: 

S(x. 1 > = 
1.-

f(x. 1 > 
1.-

met f(x.) is meetwaarde in x. 
~ l. 

dan gaat vergelljking 4.5. over in: 

S(x) 

3 
(x i -x) 

= M. 1 
1.- . 6h. 

(xi-x) 

h. 
l. 

l. 

+ ( f(x.) -
l. 

+ M. 
l. 

2 M.h. 
l. l. ) 

6 

3 (x-x. 1 > 
1.-

(x-x. 
1

> 
1.-

h. 
l. 

f (x. ) 
l. 

+ ( f(x. 
1
)

l.-

4.6. 

De interpolatiefunktie S(x) is nu bekend indien men 

de waarden van M. kan berekenen. Deze kan men ver-
1. 

krijgen door de eerste afgeleiden van S( x) in de meet-

punten aan elkaar gelljk te stellen: 

S'(x.) = S'(x.) 
l. + l. -

i=1, n-1 

Deze laatste voorwaarde levert n-1 vergelijkingen op 

voor !-1 ••••• M : 
o n 

h. h.+h. 1 
l. l. 1.+ 

M. 1 + 
6 1.- 3 

f(x.) -f(x. 1 > 
l. 1.-

h. 
l 

hi+1 
M. +

f(x. 1 > -f(x.) 
1.+ l 

l 6 

i=1,2 ••••••• (n-1) 

h. 1 1.+ 

4. 7. 

) 
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Het systeem 4. 7. is onderbepaald, echter door toevoeging 

van de vergelUkingen M =0 ; M =0 is het stelsel op te o · n 
lossen en is Mi (i=0,1,n) bekend. 

Aangezien het interpolatiepolynoom S(x) nu bekend is 

(vergel~king 4.6.) kan de integraal van S(x) expliciet 

berekend worden. 

De integratieprocedure Splint kan toegepast worden op 

niet-equidestante meetpunten. 

Een bijkomend voordeel van deze integratieprocedure 

is dat hij tevens een interpolatiepolynoom berekend, dit 

kan eventueel gebruikt worden om de meetwaarden van een 

snelheidsprofiel te interpoleren. Voor verdere infor

matie over spline-interpolatie wordt verwezen naar · 

Davis ( 1975). 

4.4.3. V~rgelUking van vier integratieprocedures. 

Om een keuze te maken tussen de vier mogelijke integra

tieprocedures zijn ze nummeriek met elkaar vergeleken. 

Bij de vergelijking is gebruik gemaakt van een fictief 

snelheidsprofiel. (zie figuur 4.4) 

4 3 2 V(x) =4x -16x +18x -4x 0 <.:x <2 

Deze funk tie is gekozen vanwege de gelijkenis met een 

te verwachten snelheidsprofiel. 

Uit vergelUking 4.3. volgt dat het debiet berekend 

wordt met: 2 

Debiet = S 11-x I 
0 

4 3 2 (4x -16x +18x -4x) dx 

Deze integratie kan met elk van de vier integratie

procedures uitgevoerd worden indien men de te inte-
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greren funktie sampled over het interval, inclusief de 

funktiewaarden aan het begin en het einde van het inter

val. Men kan het aantal meetpunten dat men binnen het 

integratiegebied neemt (N) variëren. De relatieve fout 

van elk van de vier integratiemethoden als funktie van 

N is weergegeven in figuur 4.2. 

Uit figuur 4.2. kunnen we concluderen dat de vier inte

gratieprocedures elkaar in nauwkeurigheid niet veel ont

lopen. Indien men meer dan 15 meetpunten binnen het in

tegratiegebied neemt is de relatieve fout die de inte

gratieprocedures maken kleiner dan 2%. 

6 
Relatiev 

fout (%) Avint 
5 Cubint 

* Splint 

• Eqsint 
4 

3 

2 

1 ~ 

0 
I ~· . ....... 

0 10 20 30 40 N 

figuur: 4.2. Vergelijking van de vier integratieprocedures. 
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De rekent~d die elk van de vier integratieprocedures 

nodig hadden was (20 intervallen): 

Avint :- 42 ms. 

Cubint 

Splint 

Eqsint 

31 ms. 

26 ms. 

1.81 ms. 

We zien dat Eqsint veruit het minste rekentijd vergt, 

maar deze is vanwege het feit dat equidestante inter

vallen vereist zijn minder geschikt. 

Op basis van bovenstaande gegevens is dan ook gekozen 

voor de integratieprocedure Splint. Met deze integratie

procedure kan men tevens een interpolatie uitvoeren. 

Hiervan is gebruik gemaakt om de integratieprocedure 

te verbeteren. 

4.4.4. Het werken met de Splint-integratieprocedure. 

Een grote fout bij het integreren wordt geÏntroduceerd 

door de discontinuïteit van de intergrand in het midden 

van het integratie-interval.(zie figuur 4.3). 

--+ x 

figuur: 4. 3. Afwijking in het midden van het in tegrati·e

interval door de discontinuïteit in het mid

den van de te integreren funktie \1-x\ V(x). 

Originele funktie en spline-aanpassi~g. 
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Deze fout kan men met de integratieprocedure Splint 

grotendeels omzeilen door eerst een spline-aanpassing 

te maken van de meetwaarden van het snelheidsprofiel. 

(hierin is geen discontinuÏteit). 

In figuur 4.4. is zowel de spline-interpolatie als de 

originele funktie getekend. 

·2 

V(X) 

1 

1 

-x 

figuur: 4.4. Spline-interpolatie en de originele funktie. 

V(x) =4x4-16x3+18x2-4x. 

De spline-interpolatie is berekend op basis van 20 "meet

punten". We zien dat de spline-interpolatie funktie en 

de originele funk tie bijna over het gehele_ gebied samen

vallen, slechts dicht b~ de uiteinden van het integra

tiegebied vertoont de spline-interpolatie een kleine af

wijking. Deze afwijking kan men grotendeels opvangen door 

dicht b~ de uiteinden (wanden) meer meetpunten op te ge

ven. (zie hoofdstuk 5). Nu we een spline-interpolatie 
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van het gemeten snelheidsprofiel hebben kunnen we in de 

integratieprocedure net zoveel punten opgeven als nodig 

blijkt te zijn. 

In figuur 4.5. is de te integreren funktie getekend 

nadat met een spline-interpolatie van het snelheids

profiel de nauwkeurigheid is opgevoerd (vergelijk fig. 4. 3 

en fig. 4. 5.) 

Het aantal funktiewaarden dat aan de integratieprocedure 

Splint wordt opgegeven is in dit geval Sx het aantal ge

meten waarden. 

Het totaal van handelingen boven beschreven wordt uit

gevoerd in de procedure Splot (Appendix 4). 

De fout die gemaakt wordt met de procedure Splot bij 

het integreren van het snelheidsprotiel (~ 20 meetpunten) 

is kleiner dan 0.5%. 

In hoofdstuk 5 wordt het gebruik en de resultaten van 

de integratieprocedure aan de hand van de daar beschreven 

metingen nader geëvalueerd. 

figuur: 4.5. Originele funktie en spline-interpolatie na 
interpolatie van het snelheidsprotiel en 

verhoging van het aantal gebruikte punten. 



Hoofdstuk 5 

5.1 Inleiding 
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Inleidende experimenten aan instatio

naire inlaatverschijnselen. 

Atherosclerose treedt veelvuldig op na een bifurcatie 

van een slagader. Achter een bifurcatie zullen snelheicts

profielen inlaatverschijnselen te zien geven. In dit 

hoofdstuk zullen enkele inleidende experimenten worden 

besproken betreffende de instationaire instroming van 

een ronde buis. De experimentele resultaten zullen wor

den vergeleken met de resultaten van een sterk vereen

voudigd theoretisch model. Tevens wordt een beschrijving 

van een volledig ontwikkelde instationaire buisstroming 

kort besproken en vergeleken met de gemeten profielen. 

5.2 Fysische modellen 

Fysische modellen voor de beschrijving van de ontwikke

ling van de grenslaag. 

Het gebied in een vloeistofstroming waar de viskeuze 

krachten een evenwicht vormen met de traagheid van de 

vloeistof noemen we de grenslaag van een stroming. 

Deze grenslaag beperkt zich meestal tot een gebied dicht 

bij de wand waar de snelheidsgradiënten groot zijn. Een 

maat voor de afstand van de wand tot de. plaats in de vloei

stofstroming waar de viskeuze krachten te verwaarlozen 

zijn is de grenslaagdikte <6>. 
Bij de instrom:ing Yan een buis zal de grenslaagdikte 

vlak bij de instroomopening vrijwel nul zijn en toenemen 

met de afstand tot de instroomopening. Bij een instatio

naire stroming zal de grenslaag beperkt blijven tot een 

bepaalde dikte, de instationaire grenslaagdikte. Hier

bij dient opgemerkt te worden dat het grenslaagbegrip 
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eigenlijk alleen zinvol is als de grenslaagdikte veel 

kleiner is dan de buisdiameter. In het onderstaande 

zal zowel een korte bespreking volgen van de ontwikke

ling van de stationaire grenslaag als van de instatio~ 

naire grenslaag. Uit combinatie van de twee modellen 

zal een een vergelijking worden afgeleid voor de inlaat

lengte L van een instationaire vloeistofstroming. 

A Grenslaagontwikkeling bij een stationaire aanstroming 

van een vlakke olaat. 

Een vloeistofstroming (incompressibel) wordt beschre

ven door de Navier-Stokes vergel~king; 

+ \jV grad v - 2 = -grad p + Y(_ \7 V 5.1 

en de continuiteitsvergel~king; div V= 0 5.2 

hierin is: ~ dichtheid van de vloeistof 

v snelheidsvector 

~ dynamische viscositeit 

p druk 

Beschouwen we nu de stationaire aanstroming van een 

vlakke plaat door een uniforme stroming U
0 

grenslaag 

vlakke plaat 

r_ 
x 

Figuur 5.1 Vlakke aanstroming van halfoneindige plaat. 
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De dikte van de grenslaag zal bD het begin van de plaat 

nul ZDn en toenemen met de afstand x • Schlichting (1979) 

beschrDft hoe Prandtl voor de bovenbeschreven configuratie 

de Navier-Stok~s vergelDking en de continuiteitsverge

lijking vereenvoudigt tot; 

öu dU ..2_ d
2

U u- + v- = a x ay ? "dy 2 5.3 

ciu 
+ 

öv 0 ox ày = en 5.4 

ti! = 0 ?Jy en 5.5 

u snelheid in x-richting 

V snelheid in y-richting 

Hierbü is o.a. verondersteld dat ~~ in de hoofdstroming 

nul is. Schlichting (1979) leidt dan voor de dikte van 

de grenslaag <Ss> af: 

De grootte van de constante C hangt nog af van de defi-s 
nitie van de grenslaagdikte. Definiëren we de grenslaag~ 

dikte als de afstand tussen de wand en de plaats waar 

de snelheid 95% van de hoofdstroomsnelheid U
0 

is, dan 

bepaald Schlichting (1979) C op 4.0 • De grenslaagdik-s 
te zal dus een funktie zDn van de afstand tot de instroom-

opening. 
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B Instationaire grenslaag bU een vlakke oneindige 

plaat. 

Beschouwen we nu de situatie van een oscillerende stro

ming boven een vlakke plaat (fig. 5.2). 

7777777 77777777777 

Figuur 5.2 Oscillerende stroming boven een vlakke plaat. 

Voor een oscillerende stroming boven een vlakke plaat 

kan de Navier-Stokes vergel~king en de continuiteits

vergelijking vereenvoudigd ( Schlichting 1979) worden tot: 

dU a2u ~ 
Tt = 

Óy2 - ?Jx 5.7 

en à u + 
ov 0 äX àY = 5.8 

De drukgradiënt, %~ , is niet afhankelijk van de plaats. 

Stellen we nu dat voor y~eomoet gelden dat; 

u = u cosWt 
0 

dan volgt daaruit voor de drukgradiënt: 

5.9 

Vergelijking 5. 7 beschrijft het evenwicht tussen de vis

keuze krachten en de traagheidskrachten in een oscil

lerende stroming. Schlichting (1979) geeft als oplossing 

voor bovenstaand probleem: 
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_ê 
u = U 

0 
( cos w t - e ( cos w t - €. ) ) 5.10 

Uit vergelUking 5.10 kunnen we concluderen dat de in

vloed van de viskeuze krachten afneemt met de factor: 

Definiëren we nu de instationaire grenslaagdikte (Stokes

laag) als de afstand tussen de wand en de plaats waar de 

snelheid 95% van de hoofdstroomsnelheid is dan vinden we: 

5.11 

met 

De invloed van de de viskeuze effekten zal zich dus beper

ken tot de grenslaag met een dikte die bepaald wordt door 

vergelUking 5.11 • 

C Inlaatlengte voorinstationaire stroming •. 

De vergelijkingen 5.6 en 5.11 zijn afgeleid voor het geval 

van een grenslaag boven een vlakke oneindige plaat met 

een ongestoorde hoofdstroming. In ons geval hebben we te 

maken met de instroming van een ronde buis met een harmoni-.

sche druk- en flow variatie. Een ruwe benadering voor de 

inlaatlengte ( afstand L waarna stromingsprofiel niet meer 

van x afhangt) van de inst;. strom. kan gegeven worden (van 

Dongen, van Steenhoven 1982) wanneer we stellen dat de in

stationaire grenslaagdikte (gebaseerd op de maximale gemid

delde snelheid tUdens een periode) gelijk is aan de instatio

naire grenslaagdikte: 

5.12 
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Uitwerken van vergelijking 5.12 levert: 

-u 
L = 1.1 ma x 

w met u ma x = maximale gemiddel

snelheid 

w = cirkelfrequentie 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat boven staande 

relatie een ruwe afschatting is, mede omdat b~ een buis

stroming vaak niet aan de voorwaarde voldaan wordt dat de 

dikte van de grenslaag veel kleiner is dan de buisdia

meter. 

D De volledig ontwikkelde instationaire buisstroming. 

Beschouwen we nu de volledig ontwikkelde instationaire 

buisstroming. Met volledig ontwikkeld wordt hier bedoeld 

dat het snelheidsprofiel geen funktie meer is van coÖr

dinaat x , en dat er geen radiale snelheidscomponenten 

zijn. We nemen een harmonische drukgradiënt aan: 

iwt A e 

Schlichting (1979) leidt voor de snelheidsverdeling 

u(r) af: 

u ( r) iwt e 

5.13 

5.14 

J
0 

is nulde orde Besselfunktie 

R is de straal van de buis 

Vergel~king 5.14 is door van de Vosse (1981) vervat in 

een rekenprogramma dat de snelheidsprofielen als funktie 

van de fase berekent en tekent. Deze berekende snelheids

~rofielen zullen in paragraaf 5.3 vergeleken worden met 
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5.3.2 Experimenten 

Er werd voor twee verschillende situaties de inlaatpro

fielen gemeten met de laser-doppler snelheidsmeter. De 

belangrDkste parameters ZDn hieronder in tabelvorm weer

gegeven. 

Situatie 1 Situatie 2 

-u = o. 28 m/s u = 0.28 m/ s ma x ma x 

~= 1.0 10-6 m2/s i-= 1. 75 10-6 m2/s 

R = 5 10-3 m R = 5 10-3 m 

W= 2.1 rad/ s lJ= 2.1 rad/ s 

water water/glycerine 

Voor elk van de twee situaties werden op 6 plaatsen 

de snelheidsprofielen bepaald nl. x=2.7 cm, x=6.0 cm, 

x=12.0 cm, x=19.0 cm, x=30.0 cm, x=49.0 cm • 

BD elke meting werd op iedere plaats in de buis en elke 

fase in de periode 22 maal de meting van de snelheid her

haald. Uit deze 22 maal herhaalde meting werd een gemid

delde bepaald en een 95% betrouwbaarheidsinterval (zie 

hoofdstuk 4). Elke periode is gesplitst in 21 fasen. 

Het aantal meetpunten over de buisdiameter bedroeg 21. 

Hierbij werd er voor gezorgd dat de meetpunten bij de wand 

dichter bij elkaar werden genomen. 
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5.3.3 Resultaten. 

De snelheidsprofielen zoals gemeten bU situatie 1 

( f = 1.0 10-6 m2/s) zijn weergegeven in fig. 5.4.a, 

b, c, d, e, f • 

De snelheidsprofielen zoals gemeten bij situatie 2 

( lt = 1.75 10-6 m2/s) zUn weergegeven in fig. 5.5.a, 

b, c, d, e, f • 

In de snelheidsprofielen zUn tevens op drie plaatsen de 

95% betrouwbaarheidsintervallen aangegeven. Deze betrouw

baarheidsintervallen bleken voor de verschillende plaat

sen in de buis, en fasen in de periode,te verschillen in 

grootte. We kunnen de af~jking in de snelheid afschatten 

op kleiner dan 5% van de maximale snelheid in de doorsne

de. 

Het berekende snelheidsprotiel (zie paragraaf 5.2) voor 

een volledig ontwikkelde stationaire stroming met een 

sinusvormige drukgradiënt-verandering is voor de twee 

experimentele situaties berekend en weergegeven in figuur 

5.6.a,b • Hierbij dient opgemerkt te worden dat de inge

voerde maximale drukgradiënt zodanig is gekozen dat de maxi

male gemiddelde snelheid voor de berekende profielen ge-

lUk was aan de maximale gemiddelde snelheid van de gemeten 

profielen. 

Van de gemeten profielen is tevens het debiet als funktie 

van de fase berekend (zie hoofdstuk 4). In figuur 5.7 

is tevens het debiet aangegeven zoals bepaald met een 

flowmeter (geschatte onnauwkeurigheid 5%). 

5.3.4 VergelUking experiment en theorie. 

1) De gemeten profielen. 

Nadere bestudering van de gemeten profielen leid tot de 

volgende opmerkingen. 
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a De· gemeten snelheid aan de wand is ongelijk nul. 

We zien dat de gemeten snelheid aan de wand .sys

tematisch wordt overschat. Een verklaring hiervoor 

is gegeven in hoofdstuk 3. De af~jking is groter 

naarmate de snelheidsgradiënt aan de wand groter 

is (zie paragraaf 3.3). Dit is te verklaren aan de 

hand van het eenvoudige model van de snelheidsbepa

ling aan de wand. Er zal naar gestreefd worden voor 

deze af~jking een correctie aan te brengen. Hiervoor 

is een nadere bestudering van de snelheidsbepaling 

aan de wand noodzakelijk. 

b De betrouwbaarheidsintervallen van de gemeten snel

heid (zie fig. 5.4 en 5.5 ) zijn vooral aan de wand 

aanzienlijk. De oorzaak hiervoor dient gezocht te wor

den in de hoge snelheidsgradiënt aan de wand van de 

buis (zie par. 2.5.5). 

Andere oorzaken voor de spreiding ~jn: 

- af~jkingen in de amplitude van de debietvariatie, 

veroorzaakt door de sinuspomp. 

- de triggering van de signaalinname. 

- variatie van de frequentie van de sinuspomp tijdes 

een meting. 

- variaties in de stroming zelf, vooral vlak bij de 

instroomopening mag men verwachten dat er eventu

ele wervels die bij de uitstroming gevormd worden 

tijdens de instroomfase mee de buis ingetrokken wor

den. 

- spreiding geÏntroduceerd door de laser-doppler 

snelheidsmeter (zie hoofdstuk 2). 

2) Debietbepalino. 

Het debiet zoals bepaald uit de integratie van de snel-
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heidsprofielen is weergegeven in figuur 5.7 • 

Hierin is tevens het debiet aangegeven zoals bepaald 

met een elektromagnetische debietmeter (onnauwkeurig

heid 5%). We zien dat het debiet zoals bepaald met de 

integratie goed overeenstemt met de debietbepaling 

met de flowmeter. 

Verder valt de af~jking van de sinusvorm op tussen 

fase 13 en 14 • Dit is te wijten aan een onvolkomenheid 

van de sinuspomp die bU het omkeerpunt een kleine stag

natie vertoont. We mogen concluderen dat de integratie 

van de snelheidsprofielen een betrouwbare debietbepaling 

oplevert. 

3) Ontwikkeling van de "grenslaag". 

Van de snelheidsprofielen (fig.5.4 , 5.5) zijn de diktes 

van de "grenslaag" bepaald. Zoals zal blijken is de 

"grenslaagdik te" niet duidelijk kleiner dan de buisdia

meter, zodat hier het begrip grenslaag met de nodige 

reserves gebruikt moet worden. Voor de bepaling van de 

dikte van de "grenslaag" werd het volgende criterium ge

bruikt. De dikte van de grenslaag werd bepaald door bU 

het snelheidsprotiel behorende bU de maximale gemiddel

de snelheid tijdens de uitstroomfase de plaatsen te bepa

len waar de snelheid 5% afweek van de maximale snelheid. 

Voor de beide stromingssi tuaties zijn de "grenslaagdik tes" 

weergegeven in figuur 5.8 • 
Vve zien dat de gemeten "grenslaagdik tes" dezelfde ten-

denzen vertonen als welke men op basis van de theoretische 

modellen van paragraaf 5.2 mag verwachten. De ~grens

lagen" groeien tot een bepaalde waarde en blUven verder 

constant. Op basis van de theoretische modellen van para

graaf 5.2 werd verwacht dat de grenslagen zouden groeien 

tot~= 15 c~. (ümax =0.28 m/s ,u'=2.1 rad/s). D~ metin

gen tonen aan dat de grenslaagdikte reeds eerder zUn uit-
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dikte "grenslaag" situatie 1 ~=1.0 

dikte "grenslaag" situe.tie 2 +=1.75 

theoretische benadering situatie 1. 

• theoretische benadering situatie 2. 

2.0 5.0 10.0 20.0 

l 

30.0 

x (cm.) 

Figuur 5.8 Dikte van de "grenslaag" als funktie van de 

afstand tot de instroomopening, zowel experi

mentele bepaling als theoretische benadering. 

eindelijke dik te van de "grenslaag" voor beide gevallen 

kleiner is dan men op basis van de ruwe theoretische be

nadering mocht verwachten. Hiervoor zljn de volgende ver

klaringen aan te voeren. 
Theoretische modellen zijn uitgewerkt voor een vlakke 

oneindige plaat ter~jl in ons geval gewerkt werd met 

een ronde buis. 
De dikte van de "grenslaag" is in ons geval niet veel 

kleiner dan de straal van de buis. Daardoor is te ver

wachten dat de theoretische voorspelling af~jkt van de 

waarneming. 

I 

50.0 
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\IIJe kunnen concluderen dat de dik te van de "grenslaag" 

zoals die gemeten is voor de instationaire instroming 

van een ronde buis, voor de gegeven situatie, kleiner is 

dan we op basis van de eenvoudige modellen mochten ver

wachten en dat de snelheidsprofielen sneller ontwikkeld 

zUn dan het theoretische model aangeeft. 

4) Het volledig ontwikkelde instationaire snelheids

profiel. 

In de figuren 5.6.a en 5.6.b zijn de snelheidsprofielen 

opgenomen zoals berekend met het model voor de volledig 

ontwikkelde buisstroming. Vergelijken we deze profielen 

met de gemeten profielen 5.4.f en S.S.f dan zien we een 

grote overeenkomst in de vorm van de profielen. De gemeten 

profielen wijken slechts dicht bij de wand af van de bere

kende profielen. Deze afwijking is te verklaren uit de ein

dige uitgebreidheid van het meetgebiedje (zie paragraaf 

3.3). Verder zien we dat de snelheid aan de wand in fase 

voor ligt op de snelheid in .het midden van de buis. Dit 

houdt verband met de eindige voortplantingstijd van de 

viskeuze effekten in de vloeistof van de wand naar het 

midden van de buis (vergelijking 5.10). 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de ge

bouwde laser-doppler snelheidsmeter geschikt is voor het 

meten van instationaire snelheidsprofielen. 
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Figuur 5.4.e Snelheidsprofiel van instationaire buisstroming. 
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Figuur 5.5.c Snelheidsprotiel van instationaire buisstroming. 
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Appendix A.1 

Instellino van het optische aedeelte van de laser

doopler snelheidsmeter. 

In deze b~lage is een handleiding opgenomen voor het 

instellen van het optisch gedeelte van de laser-dop

ple~ snelheidsmeter(zie fig: A.1.1.). 

laser R 

B 

figuur: A.1.1. Z~aanzicht van de laser-doppler snel

heidsmeter. 

Betekenis van de symbolen. 

B -balk waar de optische componenten op gemonteerd 

zijn. 

T1,T2-x,y -translators waarmee de positie van de laser 

t.o.v. de optische bank ingesteld kan worden. 

(max. verschuiving= 5 cm.) 

L 1 -lens, deze is op het laserhoofd geschroefd en 

focuseert de bundel op het raster (f= 12 cm.). 

~ -roterend raster. 

M -moter die het roterend raster aandr~ft. 

T3 -x, y, z-translator waarmee de x,y,z-positie van 

het raster plus motor kan t.-Jorden ingesteld. 

(max. verschuiving= 5 cm.). 
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L2 -lens 2, deze lens maakt de bundels even~jdig. 

( f = 20 cm.). 

T4 -x,y,z-translator waarmee de x,y,z-positie van 

lens 2 kan worden ingesteld (max. verschuiving = 

5 cm.). 

L3 -lens 3, deze convergeert de verlichtingsbundel 

in het meetvolume. (f = 8 cm.). 

T5 -x,y,z-translator, hiermee wordt de x en y posi

tie van lens 3 ingesteld. Tevens dient T5 als 

als traverseerinrichting van lens 3 (max. ver

schuiving= 5 cm.). 

MK -meetklokje voor het bepalen van de z-positie 

van het meetgebiedje. 

Voordat men het optiek kan instellen moet men het 

optisch raster en de lenzen L2 (f = 20 cm.) en L3 

( f = 8 cm.) ver~jderen (fig. A.1.1.). Aangezien 

lens 1 ( f = 12 cm.) op het laserhoofd geschroefd zit 

en niet ingesteld kan worden, kan men deze laten zit

ten. 

De instelling van het optiek begint met het plaatsen 

van de laser in de translatars T1 en T2 • Met T1 en T2 

kan de laser horizontaal en even~jdig met de balk B 

ingesteld worden. 

Zet de laser aan en richt hem op de muur of op een 

scherm. r1aak een kruis in het midden van de bundel op 

de muur of scherm. De verbindingslijn tussen het kruis 

en de uitgang van de laser vormt van nu af aan de op

tische as van het systeem. 

Vervolgens wordt het raster in de x,y,z-translator 

T3 geplaatst. 
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Het eerst stelt men de hoogte van het raster t.o.v. 

de optische as in. Het roterende sch~fje bevat 3 spo

ren met rasters (hoofdstuk 2). Het door ons gebruikte 

spoor is het buitenste spoor. B~ de hoogte (y-positie) 

instelling van het raster, herkent men dit spoor aan 

de grootste hoek tussen Oe en 1e orde bundels • Stel 

de hoogte zodanig in dat de bundel dit spoor ongeveer 

in het midden treft. 

Na de y-positie van het raster wordt de x-positie in-

gesteld. 

Beschouw daartoe figuur: A.1.2 • 

. 0 
············· ·J!l:i·· 

C'\' 
--~ 

--()---0---0--

figuur: A.1.2. Invloed van de x-positie van het raster 

t.o.v. de laser bundel op de posities 

van de Oe en 1e orde bundels. 

( Uit: van de Broek 1981) 

We zien in fig: A.1.2. dat indien de x-positie van het 

raster niet goed is , de bundels niet in een horizontaal 

vlak 1 iggen. 
De instelling van de z-positie van het raster is het 

minst eenvoudig. De z-positie van het raster moet zo

danig ingesteld worden, dat de plaats van de minimale 
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bundeldiameter na lens 1 (f = 12 cm.) samenvalt met het 

optisch raster. In hoofdstuk 2 wordt afgeleid dat de 

grootte van het meetgebiedje rechtevenredig is met de 

bundeldiameter op het optisch raster. Verschuif het 

raster in de z-richting • De 1e orde bundels zUn niet 

in elke positie rond meer, maar vertonen een ·ellips

vorm. Bovendien staan deze ellipsen scheef. (zie fig: 

A.1.3.) •. De juiste instelling van de z-positie van 

het raster is die waarbU de scheefstand van de 1e orde 

bundels afwezig is ( van de Broek 1981). 

De instelling van het raster is nu klaar. Controleer 

of de rechtdoorgaande oe orde bundel samenvalt met het 

kruis op de muur. 

laser 

·1 

-------~------J------1--------. I I 
: I ! 

goede 
instelling 

·---._ -·- ...... __ _ 

figuur: A.1.3. Instelling van de z-coÖrdinaat van het 

raster. (Uit: van de Broek 1981). 

Vervolgens wordt lens 2 ( f = 20 cm.) in houder T4 ge

plaatst. De instelling van de x- en y-positie van lens 

2 is eenvoudig. Deze dient zo te zUn , dat de oe orde 

bundel weer samenvalt met het kruis op de muur. 
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De z-positie van lens 2 ( f = 20 cm.) moet zodanig 

zijn dat de 3 bundels evem·Jijdig uit lens 2 treden. 

In deze configuratie houdt dat in dat de afstanden tus

sen de twee 1e orde bundels 40.5 mm. is. 

Bij de instelling van lens 3 ( f = 8 cm.) verlaten we 

de optische as van het systeem. Lens 3 wordt zodanig 

geplaatst dat de optische as van lens 3 10.25 mm. 

naast de optische as van het systeem ligt. Dan liggen 

de referentiebundel en de verlichtingsbundel evenver 

van de optische as van lens 3 ( f = 8 cm.) (zie fig. 

2.4.). 

• • 
a 

b 
---.x 

figuur~ A.1.4. Afbeelding van de bundals op de muur, 

na afbeelding door. lens 3 ( f = 8 cm). 

Beschouw figuur: A.1.4. De x-positie van lens 3 is juist 

indien: a;2 -10.25 mm. = b. De afstanden a en b z~n 

gemakkelijk op de muur te meten. 

B~ de instelling vandey-positie van 1ens 3 ( f=l8cm) 

dient men erop te letten dat de twee bundels in een 

horizontaal vlak liggen met het kruis op de muur. 

De z-coÖrdinaat van de traverseer inrichting Ts is zo

danig gekozen dat de brandpunten van lens 2 ( f= 20cm.) 

en lens 3 ( f= Bern.) ongeveer samenvallen. (zie hoofd

stuk 2.3.) De z-positie van lens 3 kan binnen bepaalde 

grenzen (SOmm.) verschoven worden. 

Hierdoor kan het snUpunt der bundels door het meet ob

ject getraverseerd worden. 
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Men dient er b~ de plaatsing van lens 2 (f= 20cm.) en 

lens .3 ( f= 8 cm.) op te letten dat de minst bolle zijde 

van de lens in de richting van de parallelle bundels 

geplaatst wordt. Dit ter beperking van de sferische 

aberraties van de lenzen. 

Met de instelling van lens 3 (f= 8cm.)"is de instelling 

van het optisch gedeelte van de laser-doppler snelheids

meter klaar. Hierna mag slecht de z-positie van lens 3 

nog veranderd worden. 

Na de instelling van het optiek kan men de hoek tussen 

de bundels bepalen. 

Voor de boven geschetste opstelling is de hoek tussen 
.. 0 

de verlichtingsbundel en de referentiebundel: ~ = 14.91. 

Het dient aanbeveling deze hoek na elke nieuwe instel

ling opnieuw te meten. 



127 

Appendix A.2 

Berekening betrouwbaarheidsinterval van de wandcoÖrdi

naten bepaald met parabolisch snelheidsprofiel. 

In paragraaf 3.2.2. hebben we te maken met twee reeksen 

van 3 metingen. Beschouwen we de twee metingen als nor

maal verdeeld met een gelijke variantie dan kunnen we de 

berekening van het betrouwbaarheidsinterval als volgt op

zetten: 

cr)J~ (z -1 

Cf2=Vi ( z -2 

11.61) 2 

2 

19.11)2 

2 

standaarddeviatie coÖrdinaat 
voorwand. 

standaarddeviatie coÖrdinaat 
achterwand. 

Combinatie van deze twee uitdrukkingen levert: 

2 
d 

n = 
2 

variantie van de wandcoÖrdinaat 
in lucht. 

Het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de wandcoÖrdinaat 

van een meting in water wordt nu bepaald door: 

Hierin is: ó. betrouwbaarheidsgren s. 

t 4 studentsgetal betrokken op 4 (=3x2-2) vrij
heidsgraden. 

c1 experimenteel bepaalde standdaarddeviatie. n 
1.35 correctie factor brekingsindex. 
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Appendix A,. 3 

rorte bespreking van de intergratieprocedures. 

De integratieprocedure Avint is gebaseerd op de methode 

van overlappende parabolen. Stel het integratiegebied 

is opgedeeld in n-1 meetpunten • 

• X 1 <X . n- n 

Voor ieder interval van de vorm: 

i=1,2, •••• n-1 

kan een paraboolaanpassing gemaakt worden. Doet men 

dit voor de intervallen i en i+1: 

(x., x. 
1

, x. 
2

) 
~ ~+ ~+ 

----t>· p. 
~ 

----t> p. 1 
~+-

De integraal over het interval 

met: 
xi+1 xi+1 

I. = tf P.dx +t I ~ ~ 

x i x i 

Pi paraboolaanpassing 

P. 1 paraboolaanpassing 
~+· 

(x. ' x. 1) wordt berekend 
~ ~+. 

Pi+1dx A.3.1. 

Voor het begininterval wordt de integraal berekend 

met: x1 
I 

0 
= I ( x

0
, x1 ) = J P 1 dx 

xo 

en voor het eindinterval: 

x 
n 

I 1= I(x 1 ,x ) = J n- n- n 

De totale integraal is nu: 

x n-1 

P 1dx n-

A.3.2. 

A.3.3. 



n-1 

1
tot= 2 

1.=0 

I 
n 
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A.3.4. 

De meetwaarden hoeven niet equidestant verspreid te 

zUn over het integratie-interval. 

Nadere informatie is te vinden in Davis (1975). 

Cu bint 

Deze integratieprocedure is gebaseerd op Newtons inter

polatieprincipe (Milne-Thompson 1933). M.b.v. dit in

terpolatieprincipe kan men op het interval (x. 1 , x. 
1.- 1., 

xi+ 1 , xi+ 2 ) een derde graads interpolatiepolynoom be

rekenen: 

-! ( x- x. ) ( x-x. 
1 

)(( f ( x. 
1

, x. , x. 
1

) + f (x. , x. 
1

, x. 
2

)) + 
1. 1.+ 1.- l 1.+ 1. 1.+ 1.+ 

A.3.5. 

Hierin zijn: 

f ( xi) meetwaarde in .. xi 

f(xi,xi+ 1 > het eerste graa9s differentiequotiënt 

f(xi,xi+l'xi+ 2 > het tweede graads differentiequotiënt 

f(x. 
1
,x.,x. 1 ,x. 

2
> het derdegraads differentiequotiënt 

1.- 1. 1.+ 1.+ 

De funktie F(x) kan nu op het gebied (x.,x. 1 > geinte-
l 1.+ 

greerd worden. Sommatie van de integraties over de deel-

intervallen levert de totale integratiewaarde over het 

hele gebied op. 

Deze integratie kan toegepast worden op niet equidestante 

meetwaarden. Voor verdere informatie omtrent deze jnte

gratieprocedure wordt verwezen naar Davis (1975). 
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Eg sint 

Deze integratieprocedure maakt gebruik van de Simpsen 

regel, de Newton regel (Corver (1981)_en van een combi

natie van deze integratieregels. 

Binnen de integratieprocedure wordt een optimalsatie 

uitgevoerd door b~ een voldoend aantal gegeven punten 

zoveel mogelijk de gecombineerde Sirnpson-Newton regel 

toe te passen, dan de Newton regel en vervolgens de 

Simpsen regel te gebruiken. Voor de overblUvende meet

punten wordt gebruik gemaakt van de regel: 

h I.= -3 (1.25f(x. 1 > +2f(x. )-0.25f(x. 1 >) 
~ ~- ~ ~+ 

A.3.6. 

Deze integratieprocedure kan slechts toegepast worden 

op equidestante meetpunten. 

Deze voorwaarde is een grote beperking op het gebruik 

van deze integratieprocedure. Voor verdere informatie 

omtrent deze integratieprocedure wordt verwezen naar 

Corver ( 1981). 
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Appendix A.4 

Stroomschema van het laser-doppler data verwerkende pro

gramma LDADAP. 

Van het programma zijn slechts de hoofdlijnen toegelicht. 
Naast de toelichting is aangegeven welke handelingen door 
welke subroutine zijn uitgevoerd. 

Uitgevoerde handelingen. Gebruikte subroutine. Gebruik ma-
kend van sub-
routine: 

Initialisatie pr-ogramma. 

Interactief opvragen van 
gegevens omtrent meting • 

. 

Bepaling van de schaal- Yk 
waarde en de offset tus-
sen voltages en snelheden. 

Inlezen van de plaatscoÖr- Plaats 
dinaten. 

Uitlezen van de data-file.: Gegev In na 
met meetgegevens naar een 
driedimensionaal array. 

Hoofdprogramma,hierin wor- Hoofd Diverse sub-
den alle verdere handelin~ routines. 
gen verricht.(zie volgende 
bladzijde) 

Einde. 
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Stroomschema van de subroutine Hoofd, slechts de hoofdl~
nen z~n aangegeven met de b~behorende subroutines. 

Uitgevoerde handelingen. Gebruikte subroutines. Gebruik ma-
kend van sub-
routine: 

Snelheden worden over het STAVER 
aantal herhalingen gemid-
deld. Het betrouwbaar-
heldsinterval wordt bere-
kend. 

Snelheidsprofielen en be- AFDRUK 
trouwbaarheidsintervallen 
worden afgedrukt. 

Uit de snelheidsprofielen SPLOT SPLINT 
wordt de flow berekend en 
worden de snelheidsprofie- TEKEN 
len getekend. 

Indien gewenst worden de TBETR TEKEN 
betrouwbaarheidsinterval-
len bij de snelheidsprofie-
len getekend. 

.. 

Debiet wordt als funktie TEKDEB SPLINT 
van de tijd getekend. 

TEKEN 

Einde. 

. 
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