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In een turbulente grenslaag boven een ruwe wand werden aan 
de wand een signaal voor de viskeuze schuifspanning en op 
verschillende plaatsen hogerop en stroomafviaarts hiervan, een 
snelheidssignaal gemeten. De signalen werden gekorreleerd met 
behulp van een Burrougbs computer. De posities van de opnemers, 
waar de gemeten korrelogrammen een maximum bij een 
tjjdverschuiving e = 0 hebben, bleken bij benadering op een 
rechte te liggen, die een hoek van 16 graden met de wand maakt. 
Dit stemt in grote lijnen overeen met resultaten van Brown & 
Thomas (ref 7) , die boven een gladde wand een hoek van 18 
graden vonden. Voor geringe hoogtes vertonen de genoemde lijnen 
afwijkingen tov. elkaar. 

Er wordt aandacht besteedt aan de cirkulaire effekten, die 
ontstaan als de korrelatiefunkties mbv. diskrete, eindige 
Fouriertransformaties worden berekend en aan het elimineren 
ervan. 

Het meetinstrument voor de viskeuze schuifspanningen was 
nieuw en had nog onbekende eigenschappen tav. signaal
overdracht. Voor het meetinstrument werd een overdrachtsfunktie 
bepaald. 
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SYMBOLENLIJST EN DEFINITIES 

Hieronder volgen de belangrijkste, in dit verslag gebruikte 
symbolen. Als een symbool genoemd wordt met een *-teken wordt 
aan het einde van de lijst een definitie hiervoor gegeven. 

a 

a( t) 

b( t) 

B 

c 

Cf 

f 

fs 

F{a(t)} 

F-1{a(t)} 

h(t) 

H(w) 

k 

1 

1+ 

L 

M 

Nu(L) 

Pe 

q(t) 

Q(t) 

temperatuurvereffeningskoefficient (m 1 /s) 

uitgangss-ignaal van de hetedraad __p.r:o~ ~~ 

ui tgan1ssignaal van de wandopnemer 

bandbreedte van een signaal (Hz) 

soortelijke warmte bij konstante druk (J/kg K) 

wrijvingskoefficient (1) 

frequentie (Hz) 
b_,~)....v-'-':;j 

.sample frequent ie (Hz) 

Fouriergetransformeerde van funktie a(t) 

inverse Fouriergetransformeerde van funktie a(t) 

impulsresponsiefunktie van de wandopnemer 

overdrachtsfunktie van de wandopnemer 

hoogte van een ruwheid (m) 

lengtemaat (m) 

lengte in dimensieloze + eenheden (1) * 

lengte van een meetelement in de stromingsrichting 
(m) 

aantal verwerkte meetwaarden 

hT~_,f"': <~i..,-
ge~al van Nusselt (1) 

~tä'f'~·;~~~~let ( 1) 

fluktuatie in de warmtestroom (J/s) 

warmtestroom (J/s) 
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R elektrische weerstand (Ohm) 
k ... ~ 

Rab(S) korrelatiefunktie van de 'processen a(t) en b(t) 
(;> • ~r.;~ 

R ab(O,T) cirkulaire korrelatiefunktie van a(t) en b(t) 

Re getal van Reynolds (1) * 

s(t) stoorsignaal 

Sab(W) Fouriergetransformeerde van Rab(S) 

t tijd (s) 

T meestal: tijdsduur van een signaal (s) 
soms temperatuur (K) 

TO omgevingstemperatuur (K) 

. Tl temperatuur van een meetelement (K) 

u(t) fluktuatie van de snelheidskomponent in de X-richting 
(m/s) 

U(t) snelheidskomponent in de X-richting (m/s) 

UO hoofdstroomsnelheid (m/s) 

v(t) 

w(t) 

X,Y,Z 

snelheidsfluktuatie in de (vertikale) 
(m/s) 

Y-richting 

snelheidsfluktuatie in de (dwars-) Z-richting (m/s) 

koordinaten van een rechtsdraaiend, carthesisch 
assenstelsel; de X-as is in de richting van de hoofd
stroom, de Y-as in een richting loodrecht op de wand 
(vertikaal) en de Z-as geeft de dwarsrichting aan. 

'~ alpha hoek (graden) 

J- ganuna 

l delta 

.7 eta 

·(.::- theta 

À lambda 

.,. 
-v nu 

temperatuurkoefficient (1/K) 

afstand (Y) tot de wand, waarvoor geldt U= 0,995 UO 
(m) 

dynamische viskositeit (kg/m~s) 

argument van de korrelatiefunktie (s) 

warmtegeleidingskoeficient (J/m s K) 

kinematische viskositeit (m~/s) 
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r} 

z: 

[c 

, ... , 

rho 

sigma 

tau(t) 

tauO 

omega 
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dichtheid (kg/ml) 

soortelijke weerstand (ohm.m) 

fluktuatie in de viskeuze schuifspanning aan 
de wand (N/m't) 

gemiddelde schuifspanning aan de wand (N/m~) 

hoekfrequentie (rad/s) 

Fouriergetransformeerden worden met een hoofdletter geschreven, 
bv. T(w) is de Fouriergetransformeerde van-r; (t) 

I .. = I . w. I 'I{" 

"Re= 1Áo. X j\f' 
..-----:: 

1-'i-\ ;:: \ ~ 
:';). 

waarbij. voor x .in d.ii 
oncler:r.oer-. d~ 1rn pt-1.1~
vul iesd.ide. is &e11.om~n. 
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HOOFDSTUK l INLEIDING 

Het nu volgende hoofdstuk is een inleiding op het in dit ver
slag weergegeven afstudeeronderzoek. Het is een onderzoek naar 
koherente strukturen in een turbulente grenslaag. Hierbij is 
gebruik gemaakt van korrelatiemetingen. In de twee eerste para
grafen van dit hoofdstuk worden in het kort de turbulente 
grenslaag, de koherente strukturen, de korrelatiemetingen en 
hun onderlinge relatie besproken. In de laatste paragraaf zal 
het doel van het onderzoek nader worden gespecificeerd. 

1.1 KOHERENTE STRUKTUREN IN DE TURBULENTE GRENSLAAG 

In een stroming langs een wand 
gemiddelde snelheid af tot nul ("no 
bied dat direkt aan de wand grenst. 
laag (zie fig 1.1). 

t y ~ t y 

neemt, door wrijving, de 
slip condition") in een ge
Dit gebied heet de grens-

b ----------------r "-<- 1'<- V I'L 'rY-..u.- ( 
-""'-~, "() 

"rand" van de 
grenslaag ----.,.., ... 

x u 

- -
fig.1.1 Schematische weergave van de grenslaag. 

De grenslaag gaat geleidelijk over in de 
hoofdstroom. 

wand 

Voor voldoende lage hoofdstroomsnelheden vindt transport 
tussen lagen op verschillende afstanden van de wand voorna
melijk plaats door molekulaire diffusie. De grenslaag is in dit 
geval laminair, "gelaagd". 

Voor hogere snelheden is er stroomafwaarts een omslagpunt. 
Voorbij dit punt stelt zich in de grenslaag een nieuw stro
mingspatroon in. De grenslaag is hier turbulent. De momentane 
snelheidsvektor heeft nu ook vriJ grote komponenten in de 
vertikale en dwarsrichting (zie fig 1.2). 
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fig 1.2 Effektieve waarden van de 3 snelheidskomponen·ten 
op verschillende afstanden van de wand. Ü, is de 
op de betreffende hoogte gemiddelde snelheids
komponent. · 

'j/6 
60 

Y-t-

Alle komponenten ZlJn bovendien sterk tijdafhankelij~. Er is 
nu in de grenslaag sprake van een sterke menging. De ligging 
van het~~~agpunt wordt bepaald door de hoofdstroomsnelheid, 
de "l>t:ákw ëi:'g.enschappen van het stromend medium, de ruwheid van 
de wand en de turbulentiegraad van de hoofdstroom. Het nieuwe 
stromingspatroon heeft een chaotisch karakter, waarin quasi 
periodieke elementen herkenbaar zijn. Bepaalde patronen 
verdwijnen en verschijnen opnieuw. De stroming ondervindt door 
het turbulent worden een grotere interaktie (wrijving) met de 
wand. 

75 

In het onderzoek van de turbulente grenslaag zijn twee 
belangrijke richtingen te onderscheiden. De eerste, meer 
klassieke richting maakt gebruik van meet- en verwerkings
metboden met de nadruk op de kwantitatieve aspekten van de 
turbulente grenslaag. Bepaald kunnen worden de snelheid, 
viskeuze en "Reynoldse" schuifspanningen, de druk en de 
temperatuur. De richting kan worden onderverdeeld in de 
toepassing van statistische methoden, waarbij gebruik gemaakt 
\v-ordt van grote tijdgemiddelden, en de toepassing van een ? 
globale methode, waarbij naar een ruimtelijk gebied gekeken 
wordt. 

een 
1. 

Op grond van de vorm van het snelheidsprofiel komt 
indeling van de grenslaag (ref 9): 

De viskeuze sublaag met een lineair verband 
gemiddelde snelheid en de hoogte (Y), in 
bepaald door 0 en 7 + eenheden. 

men tot 

tussen de 
een gebied 

90 
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2. Het overgangsgebied, in een gebied bepaald door 7 en 30 + 
eenheden. 

3. Het logaritmi-sch gebied met een logaritmisch verband 
tussen de gemiddelde snelheid en de hoogte, op een afstand 
van meer dan 30 +eenheden van de wand. Het logaritmisch 
gebied gaat over in 

;-<;t--f ~ <-<,. 
4. Een turl'I\:Ueatwaag, waar de invloed van de vrije stroming J.-.~A-

overheers~ver die van de wand en 
5. Een laag met intermitteren~turbulentie, die geleidelijk 

overgaat in de vrije stroming. 

Naast het onderzoek met meetmethoden is er het visualisatie 
onderzoek. Hierbij wordt getracht stromingspatronen zichtbaar 
te maken door het inbrengen van sporen van een andere waar
neembare stof. Dit heet visualisatie. In water gebeurt dit door 
het genereren van lijnen van waterstofbellen of door het 
injekteren van kleurstof. De stroming vervormt de lijnen. Dè 
geinjekteerde deeltjes worden enigzins "opgehoopt" in gebieden 
met relatief lage snelheid, waardoor de gebieden zichtbaar 
worden. In luchtstromingen vindt visualisatie plaats met bv. 
ozon molekulen of rookdeeltjes. 

Het komt ook voor dat beiden typen gekombineerd gebruikt 
worden. 

In de afgelopen decennia vonden onderzoekers aanwijzingen, 
voornamelijk gebaseerd op visualisatie studies, dat de turbu
lente grenslaag een bepaalde struktuur heeft. Ze konstateerden, 
dat ze bestaat uit een aantal samenhangende gebieden, die 
elkaar beïnvloeden. Zo'n samenhangend gebied heet een koherente 
struktuur. Het is een stromingspatroon, dat waarneembaar 
verschilt van de direkte omgeving en een zekere levensduur 
heeft. 

Een stromingspatroon verplaatst zich niet noodzakelijk met 
dezelfde snelheid als het stromend medium, dat zich op een 
bepaald moment op dezelfde plaats bevindt. Het stromend medium 
beweegt zich op dat moment om en door de struktuur. Figuur 1.3 
illustreert dit. 

fig 1.3 De gestippelde lijn geeft een snelheidspatroon 
aan, dat afwijkt van de direkte omgeving.Het be
staat uit een deel waarin het medium wordt ver
sneld en een deel waarin het wordt vertraagd. De 
struktuur kan in principe met verschillende snel
heden in verschillende richtineen bewegen. 
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Er bestaat nog geen model~dat de koherente strukturen in de 
turbulente grenslaag op een bevredigende wijze beschrijft. Een 
belangrijk probleem bij het onderzoek is de verwerkings
procedure van de metingen. Het blijkt moeilijk om tot een 
eenduidige, afdoende interpretatie te komen van de 
verschillende meetresultaten met betrekking tot koherente 
strukturen. Anders gezegd betekent dit, dat het ontbreekt aan 
een passend model, dat samen met een geschikte kombinatie van 
meetmethode-verwerkingsprocedure, detektie van een bepaalde 
koherente struktuur mogelijk maakt. 

In publikaties worden een tiental strukturen genoemd. Ze 
worden waargenomen afhankelijk van de plaats in de grenslaag 
waar het onderzoek zich op koncentreert, de meet- of visuali
satiemethpde en de omstandigheden waaronder de grenslaag zich 
ontwikkelt. Over het volgende bestaat vrij algemene overeen
stemming. 

In de turbulente grenslaag bevinden zich langgerekte 
gebieden, waarin de stroming langzamer is dan in de direkte 
omgeving. Ze "ontstaan" direkt bij de viskeuze sublaag en 
strekken zich in de ia d~ stromingsrichting uit. De stroken 
heten "low speed streaks" of "streaks". De "streaks" hebben een 
onderlinge afstand in de dwarsrichting van ca. 100 +eenheden. 
In een aantal publikaties worden grootschalige strukturen 
genoemd, die zich hogerop in de grenslaag bevinden. Ze hebben 
een eindige levensduur. Bij de produktie van de turbulente 
schuifspanning spelen koherente strukturen een grote rol. 

Over de manier waarop "streaks" bijdragen aan de schuif
spanning en over de interaktie tussen de strukturen in het 
buitengebied bestaat nog geen algemene overeenstemming 

Als voorbeeld voor een mogelijke samenhang tussen koherente 
strukturen volgt op de volgende pagina het model, dat Praturi & 

') 
Brodkey (ref 19) samenstelden, mede aan de hand van -~ 
visualisatie studies. Het is een vrij kompleet 2 dimensionaal 
model voor de hele grenslaag. Details voor gebeurtenissen aan 
de wand ontbreken. Het dient hier als illustratie voor het 
aangesneden onderwerp. 
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Relatief snelle ~loeistof 
beweegt naar de wand en 
veroorzaakt een sch~ifspan
ningsla~g. 
In de schuifspanningslaag 
ontstaat een grootschalige 
wervel. Tegelijkertijd ont
staan aan de wand wervels 
met een as in de stromings
richting. 
De strukturen ontwikkelen 
zich. Er vindt een snelle 
beweging plaats vanuit het 
wandgebied naar omhoog. 
De grootschalige wervel . 
geeft een uitstulping in 
het scheidingavlak tussen 
het binnen- en buitengebied 
van de grenslaag en veroor~ 
zaakt een instroming vanuit 
het buitengebied 
Een nieuwe cyclus begint. 

fig 1.4 Een model van Praturi en Brodkey (ref 19) voor een 
cyclus gebeurtenissen, zoals die verondersteld worden 
plaats te vinden in de turbulente grenslaag. De cyclus 
bestaat uit de fasen a t/m e. Merk op dat de~stroming 
zich van ·rechts naar links verplaatst. De gebeurtenissen 
werden waargenomen met een kamera, die met 80% van de 
hoofdstroomsnelheid in de stromingsrichting langs het 
meetgedeelte beweegt. 
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1.2 KORRELATIE METINGEN EN KOHERENTE STRUKTUREN 

Een· van de verwerkingsprocedures van signalen is korrelatie. 
Hierbij wordt de relatie tussen twee signalen uitgedrukt in een 
korrelatiefunktie. De korrelatiefunktie is een duidelijk 
gedefinieerde grootheid binnen een wiskundig kader. Hier wordt 
in hoofdstuk 4 op teruggekomen. Voor ergodische signalen is de 
volgende definitie van toepassing (zie hoofdstuk 4): 

T 
( 1. 1 ) "R 1: u ( e) :::::- I i..,... -i- J T (t) u ( -t + e) eH 

T~Cb o 

Als de signalen op verschillende plaatsen in de stroming zijn 
bepaald krijgt de meting een ruimtelijk karakter en is daarom 
geschikt voor het onderzoek naar koherente strukturen. ~ ~L 
t..ue±e nadelen van de methode zijn dat door middeling de details 
van de stroming verloren gaan en dat de korrelatiefunktie 
moeilijk in verband te brengen is met een fysische grootheid. 

Het principe van korrelatie is dat, als twee signalen een 
sterke relatie met elkaar hebben, ze dan gedurende bepaalde 
perioden voortdurend of in fase of in tegenfase zijn. Vermenig
vuldiging van beide signalen geeft, eventueel na een bepaalde 
onderlinge tijdverschuiving, een getal dat "duidelijk" van nul 
afwijkt. Signalen zonder enige korrelatie zullen voor iedere 
tijdverschuiving na vermenigvuldiging en een middeling in de 
tijd een zeer lage waarde geven, omdat vermenigvuldiging van de 
afzonderlijke meetwaarden gemiddeld evenveel produkten met een 
positief teken als met een negatief teken geeft. 

Een stromingspatroon wordt in het algemeen gekarakteriseerd 
door 3 snelheidskomponenten, die afhankelijk zijn van plaats en 
tijd. Als op een bepaalde plaats ieder van de 3 komponenten 
volledig korreleert met dezelfde, op een andere plaats gemeten 
komponent, dan hebben de meetpunten zich gedurende een zekere 
tijd in een identiek stromingspatroon bevonden. 

In dit onderzoek wordt alleen de snelheidskomponent in de 
hoofdstroomrichting gekorreleerd met de aan de wand gemeten 
viskeuze schuifspanningskomponent in dezelfde richting (zie fig 
1.5). 

I 

' 
' ' 

~uo 

r--- - - --- --- ~ -- ---- --
/ -+-- u(t) 

"C ( t) . 

fig 1.5 De in dit 
onderzoek te korre
leren signalen u(t) 
en ~(t). Het vlak 
waarin de signalen 
gemeten worden staat 
loodrecht op de wand 
in de stromingsrich
tinge 
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De resultaten zullen vanzelfsprekend een eenduidige inter
pretatie met betrekking tot koherente strukturen niet mogelijk 
maken, maar kombinaties van resultaten uit andere onderzoeken 
kunnen in principe tot een eensluidend beeld leiden. In 
hoofdstuk 7 zal teruggekomen worden op het interpreteren van 
korrelatiefunkties. 

1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK EN WERKWIJZE 

Dit onderzoek past in een breder onderzoek, waarin met 
korrelatiemetingen wordt gezocht naar de relatie tussen 
koherente strukturen boven een gladde en boven een ruwe wand en 
naar in hoeverre het overgangsgebied van glad naar ruw zich, 
wat betreft deze strukturen, onderscheidt van de oorspron
kelijke grenslaag. Het doel van dit werk is hier een be~in aan 
te maken. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een meet
instrument, dat ontwikkeld is in de vakgroep waar dit onderzoek 
werd gedaan. Het instrument heet een wandopnemer (flush mounted 
wall shear stress probe) en is ontworpen om viskeuze schuif
spanningen aan een wand te meten. 

Het afstudeeronderzoek kan als volgt worden onderverdeeld: 

1. Het bepalen van de eigenschappen van de wandopnemer tav. 
signaaloverdracht. 

2. Het schrijven van computerprogramma's, waarmee: 
(a) korrelatiefunkties kunnen worden bepaald en 

3. 

4. 

(b) de overdrachtsfunktie van de wandopnemer kan worden 
berekend. 

Het verrichten van metingen in een windtunnel en het 
bewerken van de meetsignalen zodat ze met de computer
programma~s verwerkt kunnen worden. 
Het interpreteren van de resultaten mbt. 
(a) het funktioneren van de wandopnemer, 
(b) de relatie tussen koherente strukturen boven een 

gladde en boven een ruwe wand voor zover dit mogelijk 
is aan de hand van de boven een ruwe wand gemeten 
korrelatiefunkties en de metingen van Brown & Thomas 
(ref 7) boven een gladde wand, 

(c) mogelijkheden en suggesties voor voortzetting van het 
onderzoek. 

De experimenten worden, zoals gezegd, uitgevoerd boven een 
ruwe wand. Een wand is ruw als de oneffenheden die zij bezit 
groot zijn tov. de dikte van de viskeuze sublaag. Als de 
oneffenheden veel groter ZlJn laat de viskeuze sublaag 
plaatselijk los (ref 18). De situatie aan de wand onderscheidt 
zich nu wezenlijk van die aan de gladde wand (zie fig 1.6). De 
wandruwheden veroorzaken extra wrijving tussen de stroming en 
de wand en werken turbulentie bevorderend. 



-----~1,.(0 

fig 1.6 De stremingasituatie tussen de ruwheida
elementen van de ruwe wand, die bij dit 
onder-zoek gebruikt is (ref 18). 

P• 13 
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HOOFDSTUK 2 DE EXPERIMENTEN VAN BROWN EN THO~~S 

2.1 INLEIDING 

De experimenten voor het in dit verslag weergegeven 
onderzoek zijn uigevoerd boven een ruwe wand in een windtunnel. 
Brown & Thomas (ref 7) onderzochten de turbulente grenslaag 
boven een gladde wand in een windtunnel. On uiteindelijk tot 
een vergelijking van resultaten te komen met betrekking tot de 
invloed van de wandruwheid op koherente strukturen, verliepen 
de experimenten voor dit onderzoek in grote lijnen hetzelfde 
als de experimenten van Brown & Thomas. Als inleiding op de 
beschrijving van de experimenten worden in dit hoofdstuk enige 
eerste, hier relevante punten uit het genoemde onderzoek 
besproken. 

Brown & Thomas onderzochten de grenslaag met een stelsel van 
vier hetedraad opnemers en een wandopnemer. De hetedraad 
opnemers en de wandopnemer waren op een lijn geplaatst in een 
vlak loodrecht op de wand in de stromingsrichting. Dit vlak 
wordt verder het "meet vlak" genoemd (zie fig 2.1). 

uo 
~ 

z 

.fig 2.1 De in het onder
zoek van Brown en 
-~Thomas gekorreleer
de·signalen u1(t), 
u2( ~), u3( t), u4( t) .. 
en ,; ( t) 
en het "meetvlak't. 

De hetedraad opnemers registreerden tegelijkertijd een signaal, 
dat voornamelijk bepaald wordt door de plaatselijke snelheids
komponent (Ui) in het vlak. Simultaan hiermee werd aan de wand 
met een wandopnemer een signaal voor de de viskeuze schuif-
spauni ng ( T ) gemeten. Nadat de hetedraad, ___ 9.1memer- en 
wandopnemersignalen waren omgerekend naar resp. snelheids- en 
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schuifspanningssignalen werden de fluktuaties hierin onderling 
gekorreleerd. De vermelde korrelatiefunkties R~u(e) zijn als 
volgt gedefinieerd: 

T 
'D ( ) I . I J -c c-t> u (-6 + e) •t " e :. lm - --. OI 

'!U T T '!::nn.s Lf~ 
(2.1) 

~"" 0 

Hierin zijn Trms en Urms de "Root Mean Square" 
resp. het schuifspannings-en snelheidssignaal. 

waarden van 

De experimenten bestonden uit twee op eikaar aansluitende 
gedeelten. Ze vonden beide plaats in het meetvlak. In het 
eerste deel werden de snelheden loodrecht boven de wandopnemer 
gemeten, in het tweede deel op een rechte onder een hoek ca.. met 
de wand (zie fig 2.2). 

0,75 

0,50 

0,25 

0,05 

t y/ó 
___ .......; ... ~ uo 

...... 
... -+' ............... ... 

... 
... +"', ... 

...... 

.... 0 

.... +- ............ ' 18 
---- ---~~------~----------------------------------

x -
fig 2.2 Schets van de posities (+) van de meet

instrumenten tijdens het eerste deel van 
de experimenten (loodrecht boven de wand
opnemer) en tijdens het tweede deel (onder 
een hoek met de wand). 

De metingen werden gedaan bij een hoofdstroomsnelheid UO = 
36 m/s. De schuifspanningssnelheid U* was U* = 1,28 m/s. De 
grenslaag had een dikte ovan 40 mm. 

2.2 ENKELE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VAN BROWN EN THOMAS 

In het eerste gedeelte van de experimenten bevonden de 
hetedraad opnemers zich loodrecht boven de wandopnemer. Figuur 
2.4 geeft de korrelatie resultaten weer met de opnemers in een 
positie zoals geschetst in figuur 2.3. 



fig 2.3 
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De meetlokaties 
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.4 

~~ 
f\u 

x 

x 
x 

--4..-J ~ .~ ...... ~..._ 
De gemeten korrelogrammen. ~-

Het blijkt dat, naarmate de hetedraad opnemers zich verder van 
de wand bevinden, het maxim~ een lagere waarde heeft bij een 
grotere tijdverschuiving tov. de oorspong. Dit betekent met de 
gegeven definitie van korrelatiefunktie en met de hetedraad 
opnemers in een positie zoals geschetst in figuur 2.3, dat 
1. de door de hetedraad opnemer gemeten signalen een zekere 

"gelijkenis" vertonen met de signalen gemeten met de 
wandopnemer. Naarmate de signalen verder van de wand zijn 
gemeten neemt de "gelijkenis" af, 

2. de patronen in de signalen, die bijdragen aan de korre
latie, gemeten worden op een vroeger tijdstip, naarmate de 
hetedraad opnemer zich verder van de wand bevindt. 

De onder (1) genoemde "gelijkenis" is bedoeld als gelijkenis in 
de zin van "korrelatie". 

Brown & Thomas brachten de gemeten korrelatiefunkties in 
eerste instantie in verband met koherente strukturen door te 
veronderstellen dat er in de turbulente grenslaag mogelijk 
sprake is van "some organised structure" met een zekere hoek 
met de wand, dat in het voorbij gaan een karakteristieke 
respons in de wandschuifspanning veroorzaakt. 

On deze mogelijkheid te kontroleren werd gezocht naar 
posities, waar de gemeten signalen, gekorreleerd met het wand
opnemersignaal , een ma}ximum in de korrelogrammen veroor
zaakten bij een tijdverschuiving 8 = 0. Het bleek, dat in deze 
situatie, de opnemerlokaties een bij benadering rechte lijn 
vormden, die een hoek van 18 graden met de wand maakt (zie fig 
2.5). Brown & Thomas waren bovendien in staat deze lokaties te 
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berekenen aan de hand van de maxima in de loodrecht boven de 
wandopnemer gemeten korrelogrammen. Hier wordt in de volgende 
paragraaf verder op ingegaan. 

0.5 1.0 1.5 2.0 

x/6 

.6 

f\.., .5 

I I I I I I 

-30 -20 -10 10 20 ~0 

fig 2.5 De meetlokaties in het tweede deel van de experimenten 
van Brown en Thomas en de daar gevonden korrelatie funkties. 

2.3 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN VAN BROWN EN THOMAS 

Als er zich in de turbulente grenslaag een struktuur (struk
tuurovergang) bevindt, die met een zekere stabiliteit in de 
stromingsrichting meebeweegt en als er een vlak aangegeven kan 
worden, dat de gemiddelde positie ervan markeert, dan zal de 
struktuur (struktuurovergang) alle meetpunten tegelijkertijd 
treffen, die zich op een gegeven moment op de snijlijn van het 
genoemde vlak en het meetvlak bevinden (zie fig 2.6). 

t '1 
fig 2.6 De struktuur 

treft alle 
meetpunten. 

,. 

x -

stroomafwaarts 
( •_) tegelijker
tijd. 
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Alle korrelatiefunkties hebben in dit geval een maximum in 9=0. 
Als inderdaad een grootschalige struktuur de korrelatie 

veroorzaakt, betekent een maximum van de korrelatiefunktie in 8 
=-Eli, gezien de gegeven definitie van de korrelatiefunktie, 
dat de struktuur de betreffende opnemer een tijdinterval Si 
eerder treft dan de wandopnemer. Als bovendien de gehele 
struktuur met een zekere konvektiesnelheid Uk beweegt en 
opnemer i een afstand l}xi = Uk.8i stroomafviaarts. is verplaatst, 
dan zal het maximum in de korrelatiefunktie optreden bij e = 0 
(zie fig. 2.7). 

t Y/6 

AXi. =- - e;. ·LIK. 

fig 2. 7 

x --

Verplaatsing van de 
~etedraad opnemers 
naar posities, waar 
ze tegelijkertijd 
door de ver~nderstelde 
struktuur getroffen 
zullen worden. 

Uitgaande van de resultaten van de experimenten met de 
opnemers loodrecht boven de wandopnemer en door een konvektie
snelheid Uk te veronderstellen, met Uk 0,7.UO, berekenden 
Brown & Thomas hoever de opnemers stroomafwaarts verplaatst 
moesten worden om dit mogelijke resultaat te geven. Na enkele 
geringe extra verplaatsingen werden inderdaad posities gevonden 
waar de hetedraad opnemer signalen gekorreleerd met het 
wandopnemer signaal_,........- een maximum in de korrelogrammen 
opleverden bij een tijdverschuiving 8=0. 

In de literatuur worden konvektiesnelh~den Uk genoemd, die 
varleren van Uk= 0,2.UO voor strukturen dicht aan de wand, tot 
Uk = 0,9.UO voor strukturen aan de "rand" van de grenslaag (ref 
9). 

Alle opnemersignalen en het wandopnemersignaal werden simul
taan gemeten. · 

De lijn, die bepaald wordt door de koordinaten waar de 
gemeten hetedraad opnemer signalen, gekorreleerd met het wand
opnemersignaal, een maximum geven in de korrelatiefunktie bij 
een tijdverschuiving El=O, wordt verder in dit verslag de "a
simultaan korrelatie lijn" genoemd. 
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HOOFDSTUK 3. EXPERIMENTEN VOOR HET IN DIT VERSLAG 
WEERGEGEVEN ONDERZOEK 

3.1 INLEIDING 

De metingen voor het in dit verslag weergegeven onderzoek 
verliepen voor een deel analoog aan de experimenten van Brown & 
Thomas. 

Ze zijn gedaan in een gesloten windtunnel (Goliath), in het 
gedeelte van de meetsectie met een ruwe wand (zie fig 3.1). 

,, • • lf 

derodr"'~"'''J" 
p<ofi'-1 Me+- he..tti:tt'.JU 
r.?te.vwu-

-hr 1 rrr~b vtre. 
/ . "7?-z> ~ C7 -r) .,..-,~ ~ ~ """") 

~---------4,(.1W1 ------~ 

l 
l,os m 

1 

fig 3. 1 Schets van de meetsektie (lengte 
en dwarsdoorsnede) met de grens
lagen tijdens de experimenten. 
De ruwe wand begint 4,6 m vanaf 
het begin van de meetsektie. 

De ruwe wand bestaat voor een deel uit een houten oppervlak, 
dat in de dwarsrichting is geprofileerd (zie fig 3.2). 

""U.o 

--)1-

--------·+- ~~&tiL 
---7 ~ "'"' t--

fig 3.2 De overgang van ~lad naar ruw 
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Verder stroomafwaarts gaat de houten wand over in een 
gelijkvormig, meta1en oppervlak. Het metalen oppervlak bestaat 
uit afzonderlijke aluminium ribben. In een van de ribben is de 
wandopnemer aangebracht. 

De experimenten bestonden uit het simultaan·registreren van 
een hetedraad opnemer signaal en een wandopnemer signaal. De 
hetedraad opnemer \vas voorheen geijkt, zodat de ui tgangs
spanning kan worden omgerekend naar een snelheidssignaal. De 
opnemer heeft zodanige eigenschappen met betrekking tot 
signaaloverdracht (responsie), dat zij, voor het hier relevante 
frequentie interval, de amplitude en fase spektra van de te 
meten signalen onvervormd weergaven. De in dit onderzoek te 
meten signalen hebben een bandbreedte van minder dan 500 Hz. 

De wandopnemer was nieuw en had een onbekende responsie. In 
appendix Al is de wandopnemer beschreven. De responsie werd 
experimenteel bepaald. In appendix Al wordt hiervoor een 
motivatie gegeven. Het ijken van het dynamische gedrag van de 
wandopnemer gebeurde in dezelfde opstelling als het meten van 
de korrelatiefunkties. 

Tijdens de experimenten werd gebruik gemaakt van een 
korrelator. Hiermee werden slechts voorlopige korrelatie
funkties bepaald. De uiteindelijke korrelatiefunkties werden 
berekend met een digitale computer, mede om het mogelijk te 
maken de hetedraad opnemer signalen om te rekenen naar een 
snelheidssignaal en de traagheid van de wandopnemer in rekening 
te brengen. 

De korrelatie 
snelheid UO = 
een dikte cf = 90 
m/s. 

metingen werden gedaan bij een hoofdstroom-
7,5 m/s. De grenslaag had boven de wandopnemer 
mm en de schuifspauni ngssnelheid was U* = 0, 5 

3.2 DE MEETOPSTELLING 

Figuur 3.3 geeft de meetopstelling voor 
wandopnemer en het meten van de te 
schematisch weer. 

het ijken 
korreleren 

van de 
signalen 
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fig 3•3 Schematische weergave van de meetopstelling 

De hetedraad opnemer en de wandopnemer funktioneren als 
meetinstrument als ze in een elektronische schakeling ZIJn 
opgenomen. De schakeling, een zgn. Constant Temperatuce 
Anemometer (CTA), zorgt ervoor, dat het gevoelige deel van het 
meetinstrument op een konstante, in te stellen temperatuur 
boven de omgevingstemperatuur blijft. De uitgangsspanning van 
de CTA werd tijdens de experimenten tesamcn :net een 
tegenspanning, die bij benadering even groot was als de gelijk
spanningskomponent in het CTA signaal, naar een verschil
versterker met filter gevoerd. De wisselspanningskomponent werd 
gefilterd met een laagdoorlaat filter (3 dB punt bij 1 kHz), en 
zodanig versterkt, dat zij binnen het ingangsbereik was van de 
gebruikte taperecorder. De versterkte en gefilterde wissel
spanningskomponenten van zowel het hetedraad opnemer signaal 
als het wandopnemer signaal kwamen op deze wijze langs 
afzonderlijke, nagenoeg identieke wegen op tape. 

In het vervolg van het verslag wordt met "hetedraad opnemer" 
of "wandopnemer" de kombinatie van het betreffende meet
instrument met een CTA bedoeld. 

3.3 DE IJK}ffiTHODE EN DE IJKMETINGEN 

Het gedrag van een konstant lineair systeem wordt volledig 
bepaald door de in- en uitgangssignalen en kan beschreven 
~~den met een tijdonafhankelijke overdrachtsfunktie. Hierop is 
~ de ijking de wandopnemer gebaseerd. Voor de ijking werd het 
·volgende verondersteld (zie ook paragraaf 4.4): 
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1. De wandopnemer gedraagt zich voor de te meten fluktuaties 
in de schuifspanning als een konstant lineair systeem. De 
overdracht kan in rekening worden gebracht met een 
overdrachtsfunktie H(w), met (zie fig 3.4): 

(3.1) H(w) = B(w) /T(w) 

waarbij B(w) en T(w) de Fouriergetransformeerden van resp. 
b(t) en "C(t) zijn. 

"t(t) 1 wandopnemer r- ... b( t) 

H(CJ) 

fig 3.4 model voor de ijking 

2 • Boven een ruwheid in de geprofileerde wand bevindt zich 
een viskeuze sublaag. In de viskeuze sublaag bestaat een 
lineair verband tussen de fluktuaties in de snelheids- en 
schuifspanningskomponenten in de X-richting, ie. 

(3.2) T(t) = c(Y) u(Y,t) 

waarbij u(Y,t) en ~(t) de fluktuaties in resp. de snelheid 
U(Y,t) en schuifspanningïC(t) ZIJn tov. de gemiddelden U 
en 't0 en c(Y) is een funktie van Y. 

Willmarth & L~ (re: 22? vonden experimenteel zeer dicht aan ~ 
wand de relatle (z1e f1g 3.5) ~__,"._, ~-''-PLCl<~ "'-' '•-.-"'-. 

(3.3) 1)(y,i)= j(t).y 

met U(Y,t) de plaatselijke snelheidskomponent in de X-richting 
en f(t) een funktie van t. 
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fig 3.5 Snelheidssignalen, simultaan gemeten 
boven een gladde wand met een stelsel 
van vier hetedraad opnemers bij 
y = 0,03 mm; 
y - 0,12 mm; --------
y = 0,21 mm; -.-.-.-.
y = 0,34 mm; ••••••••• 
~e hoofdstroomsnelheid was 46 m/s 
(ref 22). 
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De wandschuifspanning is evenredig met de snelheidsgradient 
loodrecht op de wand, ie. 

(3 .4) "To + "C(i) =-

Met (3.3) gaat (3.4) over in (3.5): 

(3.5) To + T (t) = ? '"U(~,t) = ? 
1J(y) + L\(y,+J 

y 

Vergelijking (3.5) stelt hogere eisen aan het verband tussen de 
snelheid en de visk~uze schuifspanning dan (3.2). Voor de 
ijking is het voldoende, dat aan (3.2) voldaan is. 

Door transformatie naar het frequentiedomein gaat (3.2) over in 
(zie paragraaf 4.4) 

(3.6) 

Vergelijking (3.2) en (3.6) betekenen, onder de genoe~de 
veronderstelling, dat de snelheid in ~e viskeuze sublaag te 
beschouwen is als ingangssignaal van de wandopnemer. De 
snelheid kan met een hetedraad opnemer worden gemeten. Uit 
(3.1) en (3.6) volgt nu de ijkrelatie (3.7): 

(3.7) H~w) =~1 · ]3('t..) 
0 C(y) U :r) 

waarbij U(w) en B(~) de getransformeerden van resp. de signalen 
u(t) en b(t) zijn onder de genoemde meetkondities. 

De ijksignalen moeten voldoende dicht aan de wand bepaald 
worden. Het is aan de andere kant noodzakelijk dat ze elkaar 
niet door warmte uitwisseling beïnvloeden. Bij UO =10 m/s en Y 

0,5 mm blijken de meetinstrumenten onafhankelijk van elkaar 
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te funktioneren (zie fig 3.7). 
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fig 3.7 Schets van de 
warmte pluimen van 
de meetinstrumenten 
als ze elkaar niet 
door warmtegeleiding 
via het substraat 
beinvloeden. 

Er werden 6 ijkmetingen gedaan bij verschillende afstanden 
en hoofdstroomsnelheden, te beginnen bij UO = 10 m/s en Y = 0,5 
mm en verder steeds zo, dat UO.Y = 0,005 m~/s tot UO = 5 m/s 
(en Y = 1,0 mm). De metingen vonden dus steeds plaats met de 
wandopnemer en hetedraad opnemer op hetzelfde aantal + eenheden 
van elkaar verwijderd. 

3.3 DE KORRELATIE METINGEN 

De metingen vonden plaats loodrecht boven en stroomafwaarts 
van de wandopnemer bij dezelfde Z-coordinaat (zie fig 3.8 en 
appendix A2 voor een tabel van de meetposities). 

80 f y (mm) 

60 

40 

20 

4 

• • • Cl 

0 

• • 0 

i • 
0 • 0 

" 
I 

0 

0 
g 
Cl 
g 0 

D 

12 48 96 192 

fig 3.8 Schets van de lokaties van de hetadraad opnemers voor 
de korrelatie metingen. De afstand tot het meetelement 
van de wandopnemer staat op de horizontale as (x). 
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Tijdens de metingen werden de fluktuaties in de gemeten 
spanningen gekorreleerd met behulp van een ko.rrelator ("hard 
ware"). De korrelator werd gebruikt. om een globale indruk te 
krijgen van de ligging van de te bepalen a-simultaan korrelatie 
lijn (zie paragraaf 2.3), zodat op grond van de resultaten van 
Brown & Thomas en de met de korrelator gevonden korrelogrammen 
in de buurt van de plaats met een te verwachten grote 
korrelatie bij een tijduer5chuitring. [9 = 0 hxtra meetpunten 
konden worden genomen. De voorlopige korrelogrammen ZIJn 
bepaald zonder rekening te houden met de eigenschappen van de 
wandopnemer'"ta~':0s1gnaä1o~r'dracht (zie fig 3.9 en 3.10). 
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fig 3.9 De 0-simultaan korrelatie~ijn berekend 
op grond van de voorlopige meetresultaten 
met de korrelator mbv. extrapolatie. 
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De voorl~pige met d~ korrelator bepaalde 
0-simultaan korrelatielijn. 
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3.4 DE SIGNAALBEHONSTERING EN KONDITIONERING 
h r.,..--,:#-1>. r-•-"·"-'- ,_,__"~ ~., .e_ ~ .:J a.", .1--/4 _ 

De te bemonsteren signalen -Bevattt:!n komponenten met een 
frequenti8 tot -lOO- ~- (zie hoofdstuk 6). De signalen werden 
bemonsterd met een "sample" frequentie jan 1250 Hz, .zodat L.-._~,.,~ ... 
~~-~ -'n<- _..,.~~ ~ _ (;~ ~~~--~ ----.- ..--> L 6"" 1-f -4._ ..--n,~ ":=:J ,--(::.:_-'~~· KOmvvnenten meL ti! en ~equent-1-e-- t-O-L--625 Hz in net oeurons terae 
(gediskretiseerde) signaal onderscheiden zouden kunnen worden 
(zie hoofdstuk 5). De hierv&OT gebruikte AD converter 
funktioneert zodanig, dat de bemonstering voor ieder kanaal 
gelijktijdig plaatsvindt. Vooraf werden de signalen gefilterd 
met een laagdoorlaat filter (160 dB/decade, kantelfrequentie = 
750 Hz). Een spanningsdeler korrigeerde de lichte versterking 
van de filters. Na diskretisatie (fase 1) en 2 maal kopieren 
(fase 2 en 3), waren de signalen geschikt voor verwerking met 
de te gebruiken Burroughs computer. Figuur 3.11 geeft het 
bemonsteringsproces schematisch weer • 

'a'!a\o~e· .59al'u1in~s-

tapere<or- deler 
der 

,;malo6 e 5if>nalet1 

op tape 

.f j I t.e .- f-. ver.ster~<e r _.. AO-caw'~r~r ~ ·~:~~~~~r- 1-o "~~~ptear~:or- '-
• d-er 1 der t 

'--------~ . . 
Sedi.;><re1iseerde , 
$Ïbr.alel'1 op ma&- ------• 

ndi&c-he .sd.(jJ 

Sed•-SKre:t i:.euole 
s;sna-len op het 
achtubrona .Seheu-
8en va;, de- Bunou&s 
t-ompute.r 

fa~e 2.. 

fig 3.11 Schematische weergave van de opstelling voor de 
bemonstering en verdere pratische verwerking. 
~ase 1 en fase 2 vonden plaats onder besturing 
van een tweede (PDP11)computer. 
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HOOFDSTUK 4 THEORIE VAN DE SIGNAALVERWERKING 

4.1 INLEIDING 

In deze paragraaf worden als inleiding in het kort enkele 
algemene begrippen behandeld, die van direkt belang zijn voor 
de signaalverwerking van dit onderzoek. De begrippen worden in 
de referenties 3 en 17 in een breder kader geplaatst •. 

In dit hoofdstuk worden de relaties bepaald, die het 
mogelijk maken om: 

1. de kruiskorrelatiefunkties te berekenen van paren in de 
turbulente grenslaag gemeten snelheids- en schuifspan
ningssignalen en 

2. de impulsresponsiefunktie te bepalen van de wandopnemer. 

Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van Fouriertransformatie. 

Een korrelatiefunktie kan gezien worden als een funktie, die 
beschrijft in welke mate signalen met elkaar verband houden. Ze 
geeft informatie over bepaalde eigenschappen van·c'stochastische 
proces~(zie verder paragraaf 4.3). 

Een impulsresponsiefunktie beschrijft de signaaloverdracht 
van een konstant lineair systeem (zie paragraaf 4.4). Ze kan 
worden berekend met de in- en uitgangssignalen van het systeem. 
De hiervoor gebruikte signalen worden verder de ijksignalen 
genoemd. De impulsresponsiefunktie beschrijft het gedrag v·an 
een konstant lineair systeem voor ieder,_é willekeurigil' ltlasse 
van signalen. Daarom is in principe de aatd van de ijksignalen 
niet van belang (zie verder paragraaf 4.4). 

De snelheid en viskeuze schuifspanning in een turbulente 
grenslaag kunnen als stochastische signalen beschouwd worden. 
In de stochastische procestheorie, die deze klasse van signalen 
beschrijft, wordt een stochastisch signaal gezien als een 
signaal uit een ensemble, dat voortgebracht wordt door het sto
chastische proces (zie f i g 4 .1). -"-.-J --vv :e--"--v--'v--->-~.'...- ~·- ~>-- -1>-'.--. 
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?c.h.ew.~tis"~e weerb.lve 
VZ!I-'\ ee1.1 .z.-d:vYICI'I~;o-
11\ aal s+odt a~t ·, s~ ~{c'-e s: 
~ei e>1 e c(6or h.et ?rc.1'er 
IJ DDrt-b e. brec h-i e s-i~ 11?: Ie .. 
ei\Se~h Ie. 

t (~nC-b).l;t'l(-t) s:: 1 

l>e ~·B~a I~ wOr'd~"' ~~
da.cl.-.1 1~ 'lj'n vol.lrlt~
b'f~e"i Joov ~"~ id~1t'e· 
Ke WÎ'Itolt&.~."'l\els (n-ivo). 
~el i~ cl.uir)e l.'j K ebt 
ket Meelel .Jiew i111 
tktur;e Keil\ ~ts-t.ot~"' . 

Het ensemble bestaat in feite uit een oneindig aantal signalen. 
De eigenschappen van het proces en daarmee van de signalen, 
worden gedefinieerd met grootheden, die ontstaan als gemid
delden over het ensemble. Een over het ensemble gemiddelde 
grootheid heet de "verwachtingswaarde" van de grootheid en 
wordt aangeduid met het symbool E. De kruiskorrelatiefunktie 
Rab(8, t) van 2 stochastische processen ~(t) en :Q(t) is bv. 
gedefinieerd als 

(4 .1) Rab(9,t) = E{~(t) Q(t+9)} 

Als het Q(t) in (4.1) vervangen wordt door ~(t) heet de funktie 
de autokorrelatiefunktie van ~(t). 

Voor een bepaalde klasse stochastische processen worden de 
verwachtingswaarden van een aantal, voor het proces karak
teristieke stochastische grootheden niet beïnvloedt door de 
keuze van de oorsprong in het tijddomein. Deze klasse processen 
heten stationair in een graad, die bepaald wordt door de 
grootheden waarvoor dit het geval is (ref 17). Een proces ~(t) 
is bv. zwak stationair als zowel 

(4.2) E{~(t)}= m = konstant 

als 

(4.3) E { ~ ( t) a ( t+e ) } Raa(e) 
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Voor bepaalde stationaire processen kunnen de voor het proces 
karakteristieke stochastische groqtheden bepaald worden aan de 
hand van een enkeL._ sfgnaar'ui t het door het proces voort
gebrachte ensemble. Deze processen heten ergodisch (ref 3 en 
ref 17). Deze omschrijving wordt vaak gebruikt in de vorm: een 
stochastisch proces is ergodisch als de ensemble gemiddelden 
van de voor het proces karakteristieke stochastische grootheden 
gelijk zijn aan de tijdgemiddelden van deze grootheden (ref 
17) • ~ . """""' 

De korrelatiefunktie Rab(8) van ~rgodische processen-~ 
en ..b-{-tj. i s 

r 
lim ~J él(-t) b(t+e)dt 

J-Y 00 0 ~~ l.v...;.-..-- ,_ .. __.." 
(4.4) Rab (e) == 

waarbij a(t) en b(t) exemplaren uit de resp. door de processen 
'!'( t) eH J!( 1:7 voortgebrachte ensemblejl z.i..in. ,...~ 

Ergodiciteit betekent in feite, dat voldoende lange signaal
fragmenten representatief ZlJn voor de eigenschappen van het 
stochastische proces, bv. de korrelatiefunktie of het spektr~~. 
In praktische situaties kunnen signalen slechts over een eindig 
tijdinterval worden gemeten. Ergodiciteit is dan een bruikbare 
eigenschap. Als ~processen~-) en--J2.{-t7 ergodi sch zi-frt. kan de 
korrelatiefunktie Rab(8) benaderd worden door Rab(8,T) met 

T 

(4.5) 'Rah (e,T) = ~ j a(-t:). -b(i+e) dt 
0 

Rab(6, T) wordt enàer tie--gerroenrde-u voorwaa-I"den- een zuivere 
schatter genoemd voor Rab(6) als 

(4.6) lim 'Rab(e,T)=- "RabCe) 
T~e>a 4-t."- ... ..cc.~~ 6L~ 

De nauwkeurigheid van Rab(6,T) neemt toe met de lengte T van de 
gekarreleerde signaalfragmenten. 

In dit verslag wordt van nu af verondersteld, dat het 
turbulente stromingsveld tav. de te bepalen grootheden 

1. stochastisch, 
2. stationair en 
3. ergodisch ~ijn.~ 

De impulsresponsiefunktie h(t) van de wandopnemer wordt bepaald 
met in de windtunnel gemeten ijksignalen. De wandopnemer wordt 
hierbij beschouwd als een tijdonafhankelijk lineair systeem met 
één ingangs-, en één uitgangssignaal. Verderop in het verslag 
en met name in appendix A 1.3 wordt besproken in hoeverre 
hieraan voldaan is. Er geldt in dit geval (zie paragraaf 4.4): 

00 

( 4 • 7) R x y ( e) =- J h ( t,) R x x ( t-t,) d t, 
0 

waarbij Rxx(8) en Rxy(9) resp. de auto- en kruiskorrelatie
funktie van het ingangs- en uitgangssignaal x(t) en y(t) van de 
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wandopnemer zijn (zie fig 4.2) 

x(t) ----1 h(t) 1------· y( t) 

fig 4.2 De wandopnemer als konstant, lineair systeem 
met één ingangs- en één uitgangssignaal 

Zowel de korrelatiefunktie als de impulsresponsiefunktie 
t<:..<>~·-- "_. kunnen worden beschreven met een konvoluti-e- integraal (zie 

vergelijking (4.4) en (4.7)). In praktische situaties kan een 
konvolutie integraal berekend worden met een digitale computer. 
Het aantal bewerkingen dat dan nodig is voor de berekening van 
een benadering van een konvolutie integraal is van de orde M , 
als de signalen in M punten ZlJn gediskretiseerd, en een 
bewerking gezien wordt als een optelling en een vermenigvuldi
ging. In dit onderzoek, waarbij signalenparen verwerkt worden, 
die over een lengte van 52 s bemonsterd zijn met een frequentie 
van 1250 Hz, zou dit, als een bewerking 1 r's duurt, ca. lh30 
aan rekentijd kosten. Dit is te lang. 

Een konvolutie integraal gaat over in een vermenigvuldiging 
als ~~et Fouriertransformatie naar het frequentiedomein 
wordt afgebeeld. Fouriertransformatie kan alleen toegepast 
worden op funkties, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, omdat 
er bij de transformatie sprake is van een integratie over een 
niet eindig interval (zie volgende paragraaf). Als de funkties 
a(t) en b(t) absoluut integreerbaar zijn, gaat vergelijking 
(4 .4) over in 

(4.8) 

waarbij A(w), B(W) en Sab(w) de Fouriergetransformeerden ·zijn 
van a(t), b(t) en Rab(8). Een *-teken geeft aan, dat het om een 
komplex gekonjugeerde van een grootheid gaat. De funktie Sab(w) 
heet het kruisspektrt~ van de signalen a(t) en b(t). 

Vergelijking (4.7) gaat na Fouriertransformatie over in 

(4.9) .Sxy (w) ::. H (w) · Óxx (w) 

waarbij Sxx(w), Sxy(w) en H(w) de Fouriergetransformeerden z1 JU 
van resp. Rxx(t), Rxy(t) en h(t). De funktie H(w) heet de over
drachtsfunktie. 

De hiervoor besproken relaties hebben betrekking op, over 
het algemeen kontinue 

1 
funkties ·(signalenw die gedefinieerd 

zijn op een niet einclig interval. Bij de praktische verwerking 
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is het slechts mogelijk te werken met signalen met een eindige 
lengte. De signalen moeten bovendien gediskretiseerd ziJn om 
het mogelijk te maken de berekeningen met een digitale computer 
uit te voeren • 

./ --:/ Bi r de verwerking zal gebruik gemaakt worden van een ana
logon van de Fouriertransformatie, nl. de zgn. diskrete, ein
dige Fouriertransformatie. Het zal blijken (zie paragraaf 4.3), 
dat het mogelijk is met de diskrete, eindige Fouriertrans
formatie diskrete benaderingen te bepalen van zuivere schatters 
voor de auto- en kruiskorrelatiefunkties van een stochastisch 
proces. 

" ·t 

Het aantal bewerkingen van de diskrete, eindige Fourier
transformatie is te vergelijken met het aantal, dat nodig is 
voor het berekenen van een benadering van een konvolutie
integraal. Dankzij een efficientere methode, de zgn. Fast 
Fourier Transfarm (FFT), gebaseerd op een methode van Cooley & 
Tukey, kan dit aantal teruggebracht worden met een fakto~ 
4 1log MI M, waarbij H, zoals gezegd, het aantal meetwaarden 
van een signaal is. Dit betekent voor het eerder in deze para
graaf genoemde signalenpaar een rekentijd van ca. 5 s. Er res
teren dan in principe voor de berekening van de korrelatie
funktie M vermenigvuldigingen in het frequentiedomein en een 
inverse transformatie en voor de berekening van de overdrachts
funktie 2M vermenigvuldigingen en M delingen. De rekentijd voor 
de tweede aanpak is acceptabel. 

In de volgende paragraaf wordt de diskrete, eindige Fourier
transformatie besproken. Het gebruik hiervan geeft getrans
formeerden die op een aantal punten ah.lijken van de 
formeerden van de feitelijke Fouriertransformatie. 
schappen van de nieuwe transformatie komen, voorzover 
van belang zijn, eveneens aan de orde. 

ge trans
De eigen

ze hier 

Verder dient nog opgemerkt, dat in het vervolg met de 
genoemde signalen steeds de fluktuaties tov. de bijbehorende 
gemiddelde waarden bedoeld zijn. 
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4.2 DE DISKRETE, EINDIGE FOURIERTRANSFORMATIE 

Een gebruikelijke definitie voor de Fouriertransformatie is 

(4.10) F{ <H-t)J == A(w) =-fa<*) e-:.i<...Jidi 
-oo 

met als inverse dan 

(4.11) 
oo jw-1: 

=J(-1::)=-1 jACw)e dw 
2TT -r>o 

De transformaties vormen een paar ie. F-1{F{a(t)}} = a(t). 

De in dit onderzoek te verwerken signalen kunnen slechts 
over een (eindig) tijdinterval met lengte T gemeten worden. Qn 

het gebruik van een digitale computer mogelijk te maken worden 
ze bovendien bemonsterd met een "sample" frequentie fs. Beide 
bewerkingen kunnen mathematisch beschreven \vorden. 

1. Een funktie a(t,T) met een eindigvlengte T 
funktie a(t) vermenigvuldigd wordt met 
funktie" c(t,T). De vensterfunktie c(t,T) 
(zie fig 4.3): 

ontstaat als de 
een "venster

heeft de vorm 

(4.12) c ( t, T) voor -T/2 ~ t < T/2 
elders 

zodat 

(4.13) a(t,T) = a(t) c(t,T) =fa(t) voor -T/2 ~ t < T/2 
l 0 elders 

De Fourier getransformeerde A(W,T) van de nieuwe funktie 
a(t,T) is 

(4.14) 
-oo 

met (zie fig 4.4) 

(4.15) 
6i n( wT/.2J 

C (w1 T) = T wT/2. 

-oo 

Hierin zijn A(w) en C(w, T) de Fourier getransformeerden 
van a(t) en c(t,T). A(w) is het werkelijke spektrum en 
C(w,T) heet een sine funktie. Het nieuwe spektrum A(w,T) 
is enigzins "gladgestreken" tov. A(w). 
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c: (t,T) C ("', T) 

.T 

fig 4.3 Een vensterfunktie fig 4.4 Een sine funktie 

2. Bemonsteren van een signaal a(t) met een samplefrequentie 
fs kan gezien worden als een vermenigvuldigiging van a(t) 
met een "pulstrein" d(t,fs,tO). Er geldt (zie fig 4.5): 

I 
I 
i 
l 

(4.16) d(t,fs,to) =e~to voor -t0/2 ~ t-n/fs < t0/2 
elders, met n geheel 

Fourierontwikkeling van d(t,fs,tO) geeft 
00 .Sin ( 11.lJs-f:.o/2.) 

(4.17) d(i ,]&,-to) = 2._ .fs · Yl· GJ
5

.T:o/2-
n .. -oo 

met 

(4.18) 

j n.w.s.t e 

t 
----------~--~Y~~~-------~t~~l~or-~t-~1~----~-t~~s~------~-7 

fig 4.5 Een pulstrein 

Na de vermenigvuldiging met een vensterfunktie en een pulstrein 
is de funktie a(t) overgegaan in a(t,T,fs,tO) met 

(4.19) 

Uitschrijven van de faktoren in het rechterlid van (4.19) mbv. 
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(4.14) en (4.17) geeft 
oo oo · · J.j) jnwt 

( 4 • 20 ) (t T ( t ) - ~ J A( T) j w i dw f .f ..s lh ( n Us l. 0 2 e $ 
i) ) J Js, 0 - 21f w, e s n w~ to/J.. 

-OQ ' t):-tl:l 

Met enig herschrijven blijkt dat 
· . ro j(tV+nw)t: 

. · . IXl 5t n ( n (.)st o I .z.). -'-J A ( w T) e ~ 
(4.21) él(t,T,~,to) == ~ J.s t J llr ' dCJ 

h:- Og 
n ws • .2.. - ClO 

en 

(4.22) 8(t,T;f,t.,)== r. Js.sin(nw;i:/2.) ~rrÏA(w-lîws,T)ejw~tJ 
~ 11•-oa Y}. w~, o L -GO 

Het spektrum A(~,T,~,tO) van een bemonsterd signaal 
a(t,T,fs,tO), dat over een eindig tijdinterval is getransfor
meerd kan nu geschreven worden als 

~ . 
(4.23) ACw,Ï,ws,to)= J a(1::) c(t:,l) cl(t,.t$~t0 )e-J""tdt 

en als 

(4.24) 

Voor zeer kleine pulsbreedten (tO ~!'>) gaat A(c.J,T,<.Js,tO) over 
in A(w, T,<.Js) met 

(4.25) A (w, T, Ws) ::::. I i 111 A ( VJ., T, Wh t .. ) 

en t 0 -7o 

tlo 

(4.26) A ( w, T. Ws) -:::: z_ :fs A ( w - n W 5 • T) 
1 {ç 
7 In figuur 4.Yr staat het uiteindelijke 

dat door het bemonsteren, het met 
streken spektrum A(W,T) overgegaan is 
vormige spektra. Het nieuwe spektrum 

t,"4 -ws- (zie fig 4.6). 

spektrum. Het 
een sine funktie 

in een reeks 
is periodiek met 

blijkt' 
gladge
gel ijk
periode 

fig 4.6 Het effekt van 
bemonsteren op 
het spektrumiA(w,T~ 

De termen van de reeks overlappen elkaar. Dit betekent, dat, 
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als het spektrum A(W) komponenten bevat met een frequentie w 
met w > Ws/2, de komponenten worden "teruggevouwen" naar het 
berekende spekt rum A(w, t ,(.)s) langs de assen w = -Ws/2 en w = 
ws/2. De komponent (..).s/2+10 is déln bv. terug te vinden in de 
komponent CJ·s/2-10. Dit effekt heet "al ia si ng". Het kan worden 
voorkomen door het signaal te bemonsteren met een frequentie ws 
met 

( 4 .27) 

waarbij (,)g de bandbreedte van het signaal 
"sampling" theorema van Shannon. 
~ Bemonstering met een ~amplefrequentie 

naaifragment met lengte T betekent, dat M 
bewerking beschikbaar zijn, met 

(4.28) 

is. Dit is het 

fs van een sig
meetwaarden voor de 

Het signaal a(t) is na bemonstering overgegaan in een rij 
{am} M-• schri J. f: 

m"o ' 

(4.29) am = a(m/fs) voor m O,l, ••••• ,M-1 

De opeenvolgende bewerkingen van het nemen van een eindig 
interval, het bemonsteren en het transformeren volgens (4.10) 
vormen tesamen een diskrete, eindige Fourier transformatie. De 
computer algoritme voor de diskrete, eindige Fouriertransfor
matie is voor de rij {am}~:~ gedefinieerd als 

(4.30) A 
M-r -lrrJmnjM 

h ::: z_ ~I'YI e 

Het transformatie interval ligt asymmetrisch tov. de oorsprong. 
De signalen >vorden alleen voor positieve argumenten 
getransformeerd. Dit heeft in zoverre betekenis, dat de 
vensterfunktie nu ongelijk 0 is op het tijdinterval [O;T>. De 
nieuwe sine funktie C2(~.T) is 

(4.31) Ct(w,T)=J e-jwtd.vt=T[.:sin~~TJ +J co5~~1)--'1'J 
C> 

Deze kleine wijziging heeft geen gevolgen voor de auto- en 
kruisspektra. 

Na transformatie volgens (4.30) bestaat het frequentie spektrum 
{An}:=--~ ook uit H komponenten. Nu kan de inverse van deze 
diskrete, eindige Fourier transformatie worden gedefinieerd 
voor de rij {An};;;~ 
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(4.32) 

De transformaties (4.30) en (4.32) vormen evenals (4.10) en 
(4.ll)·een paar. 

{ } 
H-1 

,. .. vH:._~ zal nu .~.J.}j~en, dat An t).:o 
cl\skrete spektrtlm- A(<..~. T ,w;) van 

-e4~;rY' -~ 
gezien kan worden als het 
a(t) (zie vergelijking (4.23) 

en (4.25)). Er geldt 

(4.33) ACw,T,w1) = lim ja(+) c(t,T) J (i,fs.t:o) e-J·wtcit 
t.., ~ 0 -OC3 

(4.34) 

T . t. 
A(w,T,w~)= J,·m j aC-t) d(t.,f,,to)e-Jl..> dt. 

t 0~0 ° 

(4.35) A ( w,T,ws) = 

M-J -jwY>1/.:f.s 
2._ d ( mlf~ ) e 

Yfl:.() 

Na substitutie van (4.28) blijkt als 

(4.36) 

dat 

(4.37) 
jJ/ 

An = A~n/T,T,~s) 

De afstand tussen de berekende frequentie komponenten is 2rr/T. 
Het "oplossend vermogen" van de transformatie wordt dus bepaald 
door de lengte T van het getransformeerde signaal. 
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4.3 DE KORRELATIE FUNKTIE EN 
DE CIRKULAIRE KORRELATIE FUNKTIE 

De in dit onderzoek te bepalen korrelatiefunkties worden, om 
rekentijd te besparen, berekend via het frequentie domein. De 
achtergrond hiervan is in paragraaf 4.1 uiteengezet. Het is de 
bedoeling om de berekeningen in eerste instantie uit te voeren 
aan de hand van relaties voor Fourier getransformeerden van 
kontinue, niet eindige signalen. 

Maar eerst wordt nu een uitdrukking gegeven voor de 
uiteindelijk te berekenen korrelatie funktie Rk van de meet
waarden {ap}F=~' en {br},t:• : 

(4.38) 'tl-~ ':::: -'n- K 

M-H' 

2.- ar. hp+K 
1'= 0 . 

, K=O,I, ..... ,M-1 

De bovengrens van de sommatie is afhankelijk van k om ervoor te 
zorgen, dat er niet meer waarden in de sommatie betrokken wor
den, dan er meetwaarden zijn. De weegfaktor voor het sommatie 
teken is ook van k afhankelijk omdat er over een variabel 

. aan tal -ip..nff.dèfe'J.d''word t • 
De berekening van ffi< volgens vergelijking (4.38) geeft een 

numerieke benadering van de integraal R(S,T) 
T 

(4 .39) "Rab (e,T) = -.!.... J a (-t) -b (i+ e) di 
T " 

De integraal R(8,T) is, zoals besproken in paragraaf 4.1, een 
zuivere schatt~r voor R(S). Het is de bedoeling om met 
diskrete, eindige Fourièr~· transformatie een grootheid te 
bepalen, die ten minste uit te drukken is in Rk. 

De Fourier getransformeerde van de kruiskorrelatie funktie 
Rab(S) is het kruisspektrum Sab(~), dat gedefinieerd is als 

(4.40) 

Voor ergodische signalen is ...,... 

( 4 .41) Rab (e)::. /it11 +Ja(+.) b(-t+e)dt:. 
T ~ Oo 0 

en Sab(W) is dan dus gelijk aan 

(4.42) 

als de funkties a(t) en b(t) absoluut integreerbaar ziJn. Het 
diskrete spektrum is, analoog aan (4.42), gedefinieerd als 

(4.43) 

Hierin zijn Ail en Bn diskrete, eindige Fourier getransformeer
den van resp. {am} n-~ en { bm} n _,. 

. rn=-<> ..,., =o 
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Zoals voor absoluut integreerbare funkties de korrelatle 
funktie gezien kan worden als de invers Fourier getransformeer
de van-het spektrum (zie vergelijking (4.40)), zo kan ook voor 
het diskrete geval een grootheid R~ gedefinieerd worden als de 
inverse, diskrete, eindige Fourier getransformeerde van het 
diskrete spektrum: 

n-r * 2njtt.t/rz 
?:__ At. B.t e 
f::o 

"b C. 1 ~-I 5 27!Îk 1/M 
(4.44) f"IK =- M f:o éJb~ ·e == M 

R~ is gedefinieerd voor twee eindige, diskrete signalen {ap}~:~ 
en {br}~~ • Verder in deze paragraaf zal blijken, dat R~ niet 
gelijk is aan de te berekenen korrelatie funktie Rk, maar aan 
een hiervan afgeleide grootheid nl. de zgn. cirkulaire 
korrelatie funktie. Het symbool c geeft dit aan. 

Door Al en Bl uit vergelijking (4.44) 
·1'1leks van de meetwaarden volgens 
(4.44) over in 

""
uit te schrijven a-lB- -ee-R-

transformatie (4.30) gaat 

c. , M-1 c::.M-·1 !J..7rjptfM :;·\ -:i!Jr.e;n 2./TjK.f-/M 
(4.45) "Rk=--2:..L..af.e c_ure .e 

n e:o ?=o r"o 

Vergelijking (4.45) geeft precies aan welke grootheden de 
computer achtereenvolgens berekent en welke grootheid 
uiteindelijk ontstaat. Uitwerken van (4.45) geeft 

(4.46) 'R~ =~ Ë.-'(~-~-;t>.ezrrjpe/~[-1 br--e.:2Jijrt.jM + 
M {:.o p=o ' ree 

~-· 'Lnjpe/M .:z.H-t L -zïjCs-n)l/t' .zr[jkf/n + c.. ap-e . t_ -os-M.e e 
P= M-K ..S.=.M 

met s = r + M. Na verwisseling van de sommaties, waarbij voor s 
weer r geschreven wordt gaat (4.46) over in 

(4.47) 

Er geldt 

(4.48) 
M-1 
~ e 1-nj ( -p i' k- r) e I M ' . e:o 

' 
Na substitutie van (4.48) gaat (4.47) over in 

(4.49) 
t1-l 11-1-'< 2.M-1 M-1 I 

'R~ = ( E. Z... ap -br- + E 2. dp. hr-n) 
r=-o p=o r=M p=-n-K p-t-K-r:::.o 

en 

(4. 50) 
M-t-K r-'1-l 

::: { [ é)f>.bp+K + [_ .3p.bf-Mtk, k:'=-/,1, ... ,M-/ 
p=o ?=H-K 

M.RK ,K:O 
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In figuur 4.7 is de sommatie in (4.49) geïllustreerd. 

t~-

0 0 0 0 , , 
0 0 0 o' , , .. 
() 0 , 

, 
0 C> , 

" 0 0 
, 

0 0 
' , ,. , 

0 0 0 0 , 
" , 

0 0 0 0 

" 0 0 0 

Herschrijven van 

(4.51) 

fig 4.7 Illustratie van 
de sommatie in ver-

.~ gelijking (4.49) voor 
0 0 0 M = 8 en k = 2. 

0 0 0 

0 0 0 

0 
0 ~ 

~~ 
0 _o o 

0 0 0 

0 0 0 

f ? 
, -

t'\ I 11-] ·{ 
- IY/.-/ - h. 

(__ M- Ir) m ~ fr .<_ ct tJ b ,, t "- f k : ~ ct-" IJ /J _ AJ-r-~;· 
p:::m-1; 

vergelijking (4.50) geeft 

1, 2. •.• , n~t 

<>?-' 
(....·-" . 

vel-'.- ,J~ ) 
<..._'I 

In (4.51) is in de eerste term de uitdrukking 
gediskretiseerde korrelatie funktie Rk herkenbaar. In 

voor de 
de tweede 

term staat de korrelatie funktie R-M-t·K voor de negatieve 
argumenten -M+k, \-laarbij gesommeerd is over k punten. Het 
verband tussen de korrelatie funktie en de cirkulaire 
korrelatie funktie is nu duidelijk: 

(4.52) , ~<-=-1,2, .....• n-1 

De cirkulaire korrelatie funktie Rk kan gezien worden als de 
som van de korrelatie funktie Rk met -M+1 ~ k ~ M-1 en de met M 
periodiek voortgezetten van Rk. Omdat Rk juist met periode M is 
voortgezet, overlappen de delen voor positieveken negatieve k 
elkaar. Dit is in figuur 4.8 geïllustreerd. 

' ·, 
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fig 4.~ De korrelatiefunktie 
Rk en de cirkulaire 
korrelatiefunktie R~ 
(bij het schetsen is 
geen rekenin~ gehouden 
met de weegfaktoren in 

Rk). 

Als de korrelatiefunktie een uitgesproken maximum heeft, dat 
bereikt wordt bij voldoende kleine tijdverschuivingen tov. de 
oorsprong en men geïnteresseerd is in juist deze waarden, dan 
zal de hinderlijke invloed van de cirkulaire effekten het 
kleinst zijn. In de andere gevallen en met name wanneer de te 
korreleren signalen periodieke komponenten bevatten, is het 
elimineren van de cirkulaire effektcn noodzakelijk. 

Er zal nu een methode besproken worden, die het mogelijk 
maakt de cirkulaire effekten te elimineren. De methode is erop 
gericht een cirkulaire korrelatie funktie R~,k te berekenen, 
die op afzonderlijke intervallen gelijk is aan resp. de 
korrelatie funktie Rk voor positieve k en negatieve k. Het 
aantal te verwerken waarden wordt hierbij zodanig verdubbeld, 
dat twee nieuwe rijen {az p} 2M-1 en {bz r}Z.M-1 ontstaan met , p=-o , r:.o , 

(4.53) j-l= o 1 1,l .... , .t1-/ 

en , -p:l"l,t1+1,···,2..M-t 

. 0 I" M -/ 'r=- ,, .... , ... ~ 

r·"" M, n+r ... , -:z.,t'l-t 
I . . . 

(4.54) hr [ 0 

De berekening van de cirkulaire korrelatie funktie ~z,k van de 
rijen {az, p}~~;1 en {hz, r }~~; 1 loopt nu analoog aan de berekening 
van Rk tot vergelijking (4.50). Er geldt (zie vergelijking 
(4. 50)) 

(4.55) 
:z.H-1 

+~ af'.bp-:z.n-rtc, k-:1.1 2. ... ,2..M-, 
'P=2.M-K. 

, K::: 0 
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Door substitutie van (4.53) en (4.54) in (4.55) blijkt, dat de 
tweede term in het rechterlid van (4. 5'5) gelijk is aan 0 voor 
I ~ k ~ M- en dat de eerste term in het rechterlid van ( 4. SS") 
gelijk is aan 0 voor M ~ k ~ 2M-l. Vergelijking (4.55) gaat, 
hiervan gebruik makend, over in 

c. M-t-11: 

'R~,K. =t'V~az,p•bZ;,)=>+K ' K".,..O,I,··· M-:l 

M-t 

2_ a.z., f:'. -b~. p- 2.n+k, k: = M-t-1,-· ,2M- 1 

'P"i_n-t<. 

(4.56) 

en 

( 4 .57) 

en 

(4.58) 
c.. 

R"t-,11: 

. . . 
' 1\. = 0 I I ' 1. I . . . ·, M-I 

j( = M+t,· .. ~M-1 
, I 

Na substitutie van 1 = -2H+k in de tweede regel van (4.58) is 

(4.59) (M- ~<:.) . 'Rk 

=- (M+l). R.t 

K-=- 0,1,1, .... , i\-1 

( =- t1 + f 1 • • • • ,-1 

De korrelatie funktie Rk kan nu voor positieve en negatieve 
argumenten berekend worden volgens 

(4.60) ( I " 'R ..... = -- R~ K ,~<-= 0,1,2_, .. .. I M-1 '' t M -K "• 
I C. -- R.,. "+2M k:::.- t1·H, ..... ;I M ·t-I( ',,_ ' 

De methode voor het elimineren 
ondanks het verdubbelen van 
nauwelijks meer aan rekentijd, 
negatieve argumenten niet 
uitgerekend (zie fig 4.9). 

van de cirkulaire effekten kost, 
het aantal te verwerken ~vaarden, 
omdat de korrelatie funktie voor 
meer apart hoeft te worden 



fig 4.9 

k 

0 

De korrelatiefunktie Rk en de cirkulaire 
korrelatiefunktie R~,k 
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(bij het schetsen is geen rekening gehouden 
met de weegfaktoren in R~,k). 
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4.4 DE OVERDRACHTSFUNKTIE VAN DE WANDOPNEMER 
_..ë_.--v-'V\. r-

De wandopnemer is een •neeti"fi8tl!tttnent, àst-- een signaal 
_produc8srt, dat verband houdt met een te meten grootheid. Een 

methode om de relatie tussen de meetbare grootheid en het te 
meten signaal te kunnen bepalen is de wandopnemer te beschouwen 
als een dynamisch systeem, dat het te meten (ingangs-) signaal 
x(t) transformeert in het meetbare (uitgangs-) signaal y(t) 
(zie fig 4.10). 

x( t) ---;~~1 WANDPNEMER ]~-____,~..,. y( t) 

fig 4.10 de wandopnemer als dynamisch systeem met 
een ingangs- en een uitgangsignaal 

d-L _/~·,'"'.1 ,.-~\''(·-.....Cf.. ~-:Jfl"•~TO.t.. 

De eigenschappen van ~et sy~~-met betrekking tot signaal-
overdracht worden voor een belangrijk deel bepaald door de Ut!>,--'~~. 
traagheid van het substraat. met betrekk:i-ft'>.;--tot warmtegrleidi:-ng 
(zie appendix 1.3). Het uitgangssignaal y(t) is op een zeker 
tijdstip door de traagheid ook afhankelijk van de 'voorgeschie-
denis' van het inga~gs!_ig?.aal ~Çt~,~s de _!elati_~, t~.lSS~~~x~t?~"'l"Y·~: 
en y( t) eenduidig is lan de ~drage vanYe ,..."'vÖÓrgesêfiicdeni ~ r,~.-" . 
van het ingangssignaal x(t) aan het uitgangssignaal y(t) op een 
zeker tijdstip t met 'gewichtsfaktoren' h(t-t1), h(t-t2,t-t3) 
etc. in rekening gebracht worden volgens (ref 8) 

"'P ';l.>.t) 

( 4 .61) y (i)= J I, (t-t,) x (t,) dt., + J J h,_ ("c-t1 J -t3)X (iJ x(-t3) d:tl cl. i.~ -t · · .. · · 
-~ -~-~ 

In dit onderzoek wordt verondersteld, dat alleen de eerste term 
in het rechterlid van (4.61) een niet te verwaarlozen rol 
speelt. De veronderstelling houdt in feite in dat de 
wandopnemer als een konstant lineair systeem beschouwd mag 
worden. In appendix A 1.3 wordt dit plausibel gemaakt. 
Vergelijking (4.61) gaat nu over in 

"{P 

(4.62) y{t)= J hC-t-t,)x(t,)J..t, 
-00 

of 

(4.63) 
0 

C?-:> 
De weegfaktor h(t) is de reponsie .lla-H-een Dirac ( 6 )-funktie. 

-~ 

Daarom wordt"~ de impulsresponsie funktie genoemd. De funktie 
kan uitgedrukt \-lorden met de auto- en kruiskorrelatiefunkties 
van x(t) en y(t) volgens . 

00 

U• .64) E...[ x(E:)y(t+e)j ~ E [J h(c,Jx(t )~{i-re-t,) d.t,5 
0 



en 
co 

(4.65) 1< xy ( e) -= j h ( -t,) R x :x (e-t,) d t, 
0 

Fouriertransformatie van beide leden van (4.65) geeft 

(4.66) S)(y((,..))= HCw) Sx><(w) 

waarbij Sxx(0), Sxy(w) en H(w) de Fouriergetransformeerden zijn 
van resp. Rxx(e), Rxy(e) en h(t). H(w) is de overdrachtsfunktie 
van het systeem. 

In de vorige paragraaf bleek, dat het kruisspektrum Sab(w) van 
twee absoluut integreerbare funkties a(t) en b(t) te schrijven 
is als 

(4.67) 

. Analoog hieraan wordt het diskrete spektrum Sxy,n gedefinieerd 
t .. { .}t-1-t { .,M-1 van wee rlJen Xl t=o en YlJ~;o 

(4.68) 5xy.n :: x*l"t . y." 
waarbij Xn en Yn de diskrete, eindige Fouriergetransformeerden 

{ 
• } M-1 { • } M-1 •• van Xl i=:o en y1 Î.=-o ZlJn. 

In de vorige paragraaf is besproken, dat de statistische 
nauwkeurigheid van de diskrete korrelatiefunktie Rk toeneemt 
door meer meetwaarden te verwerken. Dit is niet het geval voor 
het diskrete spektrum Sxy,n. 

De invloed van de lengte T van de te transformeren signalen 
en dus van de te verwerken meetwaarden M, kan onderzocht worden 
door de Fouriergetransformeerde X(w) van x(t) te schrijven als 

-rt,_ . t 
(4.69) X (w) ==- lim J x C-t) e-Jw dt 

T _" (70 _-r;,_ 
en vervolgens de limiet weg te laten en het transformatie 
interval te verschuiven: 

(4.70) 

De diskrete, 
feite een 
uitdrukking 
spektrum is 

Er geldt 

(l· .72) 

T 

1 -jwt 
-x (wIT) = x l { ) -e át 

0 

eindige Fouriergetransformeerde van x(t) is in \ 
diskrete benadering van de integraal in de I 

voor X(w,T). Het kontinue analogon van het diskrete J 
S(c.u, T) met 
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en 

(4.73) 
0 0 

Na transformatie van de in figuur 4.10 geschetste integratie 
oppervlakken (voor het gemak is een tussenstap aangegeven) gaat 
(4.73) over in 

(4.74) ,S(w,T) ~ []dei .U,+ ]de y:x,J X(t,)y(f,+è)e-jwe 
-T -e o o 

met (31 -:.: t l.- t 1 

e t, 

Tr----. T 
T 

-~ 

T ,.. i , 
' 

-T ··············· 

fig 4.11 T~~n~fQ~mAt~e van de integratieoppervlakken 

Het verband tussen Sxy(w, T) en de korrelatiefunktie Rxy(9) 
wordt duidelijk als van beide leden van vergelijking (4.74) de 
verwachtingswaarde wordt genomen: 

0 T I 1-6 we 
(4.75) ElS(w,T)j = [ j d.ejdt, + J~ej J:t 1JEt_x(-t,)y(t,te)j ëJ 

-T - e " o 

Er geldt dus 

(4.76) 
o T -jwB 

= [ J (T-re)&.e +J (T-e)dejRxy(e).e 
-T o 

en 

(4.77) 

Nu is ook het verband duidelijk tussen Sxy(w,T) en Sxy(w): 

(4.78) 

Het blijkt dat middelen over meerdere grootheden uit een 
ensembld noodzakelijk is om de statistische nauwkeurigheid van 
Sxy(w,T) te vergroten, zelfs als de te transformeren signalen 
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x(t) en y(t) ergodisch ZlJn (ref 3). 
Dit betekent voor het diskrete ~pektrum, dat het verwerken 

van een langer signaal, dus door het vergroten van M, er 
weliswaar meer frequentie komponenten worden berekend, maar dat 
de statistische nauwkeurigheid van ieder van die komponenten 
niet toeneemt. 

Hoew·el het middelen over een ensemble niet mogelijk is, kan 
in de praktijk de statistische nauwkeurigheid van een 
frequentie komponent toch vergroot worden. Een van de methoden, 
die ook in dit onderzoek gebruikt wordt, is de frequentie 
komponenten als onafhankelijke grootheden te beschouwen en het 
spektrum intervalsgewijs hierover te middelen. Er onstaat 
hierdoor een nieuw spektrum, dat bestaat uit de berekende ge
middelden, die aan de betreffende intervallen zijn toegekend. 
De methode heet 'frequency smoothing' (ref 3). 

De komponenten van het autospektrum Sxx(w,T) hebben een 
'chi-square' verdeling (ref 3). De standaarddeviatie s van 
Sxx(w,T) is daarom 

(4.79) S =-{!; · Óxx (w) 

waarbij n het aantal vrijheidssraden is, ie. het aantal 
onafhankelijke grootheden, die Sxx(w,T) bepalen. Het auto-

. i.:,h.-, · ~ ...,.,,,- spektrum Sxx(w, T) heeft 2 17rijheidsgrad-ert--n-l-~-het kwadr-aat van 
..A-~A-._ ~'.-... -... J..-Lhet reele- en h€t lmadraat -van het imaginaire deel van X(w, T). 
~ t'--R-..---<--... • A-__) De standaarddeviatie s van Sxx(w, T) is dus groot nl. even groot 
~ als het te schatten spektrum Sxx(1.J). 

lr.r- ""---:) . o(A--<....-

Het gemiddelde Sxx(LJ,T,m) van m komponenten van het auto-
spektrum Sxx(w,T) heeft 2m vrijheidsgraden, als deze 
komponenten onafhankelijk van elkaar zijn. De standaarddeviatie 
sm van Sxx(w,T,m) is dus 

(4.80) .s...,_:::. -{J; · Ól(x (w) 
( 

De diskrete overdrachtsfunktie Hn kan nu bepaald worden volgens 

(4.81) ÓxY,,., / Sxx ,h 

Hierin zijn Sxx,n en Sxy,n met frequency smoothing over m 
komponenten 'gladgestreken' diskrete auto- en kruisspektra. 
Door frcquency smoothing is de standaarddeviatie in iedere 
frequent~e komponent met een faktor 1/ilm afgenomen en is het 
aantal komponenten van de gladgestreken spektra gereduceerd met 
een faktor 1/m. In dit onderzoek is voor m genomen m = 32. 
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4.5 ILLUSTRATIE VAN DE CIRCULAIRE EFFEKTEN 

De figuren op de volgende pagina's illustreren de circulaire 
effekten, die ontstaan als bij de berekening van de korrelatie 
funkties gebruikt gemaakt wordt van diskrete, eindige Fourier 
transformaties. De figuren zijn gemaakt bij het testen van het 
computerprogramma voor het berekenen van een korrelatie 
funktie. Ze geven verschillende benaderingen van de korrelatie
funktie Rab(S) weer, met ,. 

(4.82) 'Bd.b ( e) = /irn + J ;;}(-t). b(-t-te) d.t 
T~o o 

en a(t) = sin(2nft) en b(t) = cos(2rrtt). 

Er geldt 

(4.83) Rab(S) = -0,5 sin{2ITf8) 

Voor f zijn 2 verschillende waarden genomen tw. f1 = 1 en f2 = 
2/3. De resultaten van de berekeningen met f1 en f2 staan 
steeds op een pagina. 

De berekeningen zijn diskreet uigevoerd met dimensieloze 
grootheden. In de figuren is de verschuiving tov. de hori
zontale as aangegeven met een puntenaantal. Om een fysische 
interpretatie te vecgemakkelijken worden het aantal verwerkte 
punten in verband gebracht met een sample frequentie fs en een 
tijdsduur T. Er geldt 

(4.84) M = fs.T 

Uitgaande van een konstante waarde voor fs kunnen f1 en f2 als 
frequenties geïnterpreteerd worden. Voor het gemak \vorden voor 
f1 en f2 gekoz~n f1 = 1 Hz en f2 = 2/3 Hz. Bij de berekeningen 
worden 16 punten in een periode 1/fl genomen. De sample 
frequentie is dus fs = 16 »z~ Verder is M = 128 en T = 8 s. 

In de figuren 4.12 en--6:21~ zijn de "korrelatie" funkties 
Rab(S) weergegeven als ze ~htstree~met Fouriertransformatie 
bepaald worden volgens 

(4.85) Rab(S, T) 

Grafiek 4.12 komt overeen met de funktie volgens vergelijking 
(4.83). Dit is bedrieglijk. H:i4'- is in feite de som van 2 
gemoduleerde sinusvormige funkties, die intervalsgewijs over 
een tijdinterval T (128 punten) tov. elkaar verschoven zijn. De 
funkties zijn in figuur 4.14 gescheiden weergegeven. Het deel 
van figuur 4.12, dat bepaald wordt door het tijdinterval [O;T> 
{de puntt:!n 0 t/m 127) ontstaat als de som van de delen van 
figuur 4.14, die bepaald worden door de tijdintervallen [O;T> 
en [T;2T> (de punten 0 t/m 127 en 128 t/m 255). De andere helft 
van figuur 4.12 is een sommatie van .de funktie fragmenten uit 
figuur 4.14 op de intervallen <-2T;T] en <-T;O] bepaald door de 
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punten -255 t/m -128 en -127 t/m 0. 
Omdat bij de gegeven frequentie f1 in het tijdinterval T 

(128 punten) precies een geheel aantal perioden past is het 
genoemde sommatie resultaat een sinusvormige funktie. Als de 
frequentie f van het testsignaal zodanig is, dat het 
tijdinterval T niet gelijk is aan een geheel aantal malen de 
periode 1/f, dan wordt het genoemde circulaire effekt merkbaar. 
Figuur 4.13 illustreert dit. Grafiek 4.13 kan op een analoge 
wijze uit figuur 4.15 worden samengesteld, als 4.12 uit 4.14. 

Zoals gezegd is het mogelijk de circulaire effekten te 
elimineren door de lengte van de te transformeren signalen te 
verdubbelen door ze op een even groot tijdinterval gelijk 0 te 
maken. De figuren 4.14 en 4.15 zijn op deze wijze ontstaan. De 
funkties zijn periodiek met periode T (128 punten). Voor beide 
figuren is het deel bepaald door de punten 128 t/m 255 identiek 
aan het deel, bepaald door de punten -127 t/m 0. Dit betekent, 
dat met de geschetste methode niet alleen de circulaire 
effekten geelimineerd kunnen worden, maar dat v3~ de 
berekening van de korrelatiefunktie voor positieve argumenten, 
ook tevens impJAciet het deel voor negatieve argumenten volgt. 
Daarom hoeft de berekening, ondanks het verdubbelen van de 
signaallengte, niet meer bewerkingen te kosten. 

Hiervan is gebruikt gemaakt voor het bepalen va!1 de 'i~-,_,_,__...__ 
volgende figuren (4.16 en 4.17). De eerder genoemde weegfaktor 
is nu tevens in rekening gebracht. Aan de randen van het 
interval hebben de korrelatiefunkties resp. een te grote en te 
kleine waarde. Deze onnauwkeurigheid ontstaat mogelijk~ doordat 
aan de randen een berekende~ kleine waarde wordt 
vermenigvuldigd met een grote weegfaktor. De onnauwkeurigheid 
kan gereduceerd worden,.Jf door de lengte van de te transformeren 
signalen te vergroten. Dit geeft als uiteindelijk resultaat de 
figuren 4.18 en 4.19. De signaallengte is hier een faktor 4 
groter dan bij de andere figuren. Merk op dat figuur 4.18 
identiek is aan 4.12. 



• Kk 

-130 
.56 

.32 

.24 

.16 

.06 

0 

-.06 

-. 16 

-.32 

-. 4 

-.46 

-.56 
-130 

-110 

A 

V 

- 110 

fig 4.12 

• -130 -110 
.5 

.45 

t .;: f 
-3 

.25 

.2 

.15 

-1 

.os 
0 

-.os 
-.I 

-.IS 

--2 

-.25 

-.3 

-.35 

--4 

-. 45 . 
-130 -110 

fig 4.13 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 
-

A A A A 

V V V V 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 

70 

I 
I 

~ 
70 

P• 49 

90 I' 0 . 130 
.56 T--..,--...,---,---

t ~ 
A 

I 

V 

·-
90 110 

.48 

,4 

.32 

.24 

. 16 

.08 

0 

-.08 

-. 16 

--24 

·- -.32 

-. 4 

-.J6 

-. 56 
130 

/.3 :-,~ .rt--~-..- r- ".(. l. i...-J....-- ."~L..---4 

De 11korrelatiefunktie 11 door rechtstreeks - k 
de diskrete, eindige Fouriertransformatie toe te 
passen. M = 128, f =1. Het cirkulair effekt is niet 
zichtbaar. 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 1 !0 

~. 

\ 

H-

I 

..l 

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 

Als in figuur 4.12 M =128 - k met en f = 2/3. 
Het cirkulair effekt is nu wel zichtbaar, 

130 
I . 5 

~ .45 
.A 

j 35 .3 

.2S 

1 2 
. 1S 

.1 

.os 
0 

-.os 
-. 1 

-. 1S 

-. 2 

-.2S 

-.3 

-.35 

-. 4 

-.45 
130 



P• 50 

-260 -220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180 220 260 'R p 
.5 ---..---. .s 

kf5 .4S 
-· 4 

.4 
-35 

-35 .3 
.3 

.2S 
.25 

.2 
• 2 

-15 
. 15 

-1 I f I -1 .os 

A "JJ A~ !\ .os 
0 

0 
-.os V V V V 

-.os 
-.1 V V V V 

-. 1 
--15 

-. 15 
-.2 

-.2 
-.25 

-.z5 
-.3 

-.3 
-.35 

I -.35 
-.4 k 

-.4 
-.45 -- -.45 
-.5 -L___j-.L.._ 

-. 5 -260 -220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180 220 260 
..,.-----

·---~------ r 
fig 4.14 De "korrelatie funktie" berekend door transformatie 

van een met "nullen verdubbeld" signaal. 
M :: 256, f = 1. 

IIR q -260 
.s 

k 
-220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 

~ 

t -45 

.4 

.35 

.3 

.25 

.z /1. 
{\ 

.15 

-1 

.os 
0 

A 

~_fll 
(\ 

(\(\{I 
-.os 
--1 

--15 

-.2 

-.25 

-.3 

V V 

~ 
V V 

v ~ 
V V 

-.35 

-.4 k 
-.45 --.5 I I I I 

-260 -220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 lOO 140 

fig·4.15 Als in figuur 4.14 met M = 256 en f = 2/3. 

180 220 

~ I 
I 

~ 
I I I I 

180 220 

260 
.5 

• 4 

.35 

. 3 

.zs 

.z 

. 15 

.1 

.os 
0 

-.os 
-. 1 

-. 15 

-.2 

-.25 

-.3 

-.35 

j 
-.5 

260 

.• 



R 
k 

t 

' \i 

-130 -110 -90 -70 -50 -30 -iO 10 
.ss 

.48 

.4 

-32 
~ 

A 

\ 
A A 

-24 
I 

. 16 I 

.os I 
0 

-.08 

--16 

--24 

- ._32 

-.4 

-.48 V V V V 

--56 

IJ 
-.64 

-130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 

30 50 70 

A A A A 

I 

V V V 

-
30 50 70 

P• 51 

90 110 

A A 

n 

V 

130 
.56 

.48 

• 4 

-32 

.24 

. 16 

.os 

0 

-.08 

-. 16 

--24 

-.32 

-.4 

-.48 

-.56 

-~ -.64 
i30 90 110 

k 

fig 4.16 De korrelatiefunktie van een met "nullen verdubbeld" 
signaal, dat met een weegfaktor vermenigvuldigd is, 

-130 -110 
R 1 

k 
t"g 

.a 

. 7 

.6 

-5 

.4 

-3 

-2 

-1 

0 

--I 

-.2 

-.3 

-.4 

-.5 

-. 6 

r 

I I 

V 
-130 -110 

I 

~ 

M = 256, f = 1 

-90 -70 -50 -30 
I I I I I I .I 

~ ~ 

V V 
-so -70 -50 -30 

-10 10 30 50 70 90 110 
I I 

A {' 

.V V \ 
l 

-10 10 30 50 70 90 110 -
fig 4.17 Als in figuur 4.16 met M = 256 en f = 2/3. 

130 
i 

.g 

.a 

.1 

.6 

.s 

1 
. 3 

. 2 

.! 

\r 
0 

k 

-.i 

--2 

-. 3 

-.4 

-.5 

-.6 
130 



(I 

-130 
.56 

.24 

-16 

.os 

0 

-.os 

--16 

-.24 

-.32 

-.4 

-.48 

-.56 

-110 - 90 

A A 

V 

- 70 -50 - 30 -10 

A A 

V ~ V ~ ~ 

I 0 30 50 70 

f 

A A 

I 
~ V V V V V 

90 110 

I 

\ ~ 

130 
56 

4S 

• 4 

.32 

I 
.24 

. i6 

.os 

0 

-.08 

--16 

-.24 

-.32 

-. 4 

-.4S 

-130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 
-.56 

130 - k 

fig 4.18 De korrelatiefunktie zonder cirkulaire effekten, 
berekend als die in figuur 4.16, waarbij viermaal 
zoveel waarden verwerkt zijn 
M = 1024, f = 2:f5; 1 

-130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 SC 70 90 110 130 
.ss 

.4 

.32 

-24 

-16 

.os 

R .56 
k t .4S 

' 

~'\ A 

r 
A A (\ 

~ 
A 

I 
0 

-.os 

--16 

-.24 

-.32 

-.4 

-.48 V V V V V V V V 
-.56 

-130 -110 -90 --70 -so -30 -10 10 3C 50 

Als in figuur 4.18 met M = 1024 

A {\ A 

I 

V ~ 
70 90 110 -en f = 2/3. 

.48 

-4 

.32 

-24 

-16 

.os 

0 

-.os 

-. 15 

-.24 

~ 
-.32 

-.4 

-.4S 

k 
-.56 

130 



p. 53 

HOOFDSTUK 5 DE COHPUTERPROGRAMHA'S 

5.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe voor twee signaal
fragmenten van een gediskretiseerd signaal de korrelatiefunktie 
kan worden berekend. Ook is in dit hoofdstuk een methode 
besproken om uit twee gediskretiseerde signaalfragmenten een 
benadering voor de overdrachtsfunktie van de wandopnemer te 
bepalen. Het nu volgende hoofdstuk geeft een schets van hoe de 
berekeningen met een Burroughs computer zijn uitgevoerd. Voor 
een pre.cieze beschrijving wordt verwezen naar de "listings" van 
de programma's zelf, die te vinden zijn in appendix A 3. De 
berekeningen werden uitgevoerd met meetwaarden op het achter
grondgeheugen van de computer. In paragraaf 3.4 is beschreven 
wat de relatie is tussen deze waarden en de gemeten kontinue 
signalen. 

De volgende paragraaf geeft de stroomdiagrammen van de twee 
belangrijkste computerprogramma's. In de daarop volgende para
graaf wordt kommentaar gegeven bij de verschillende bewerkingen 
voor zover ze niet in eerdere hoofdstukken aan de orde zijn 
gekomen. 

Voor de uiteindelijke bewerkingen zijn vier programma's ge
bruikt: 
1. Berekening van de versterking en de verschuiving van het 

"nulniveau" van de uitgangsspanningen van de meetinstru
menten tgv. de eigenschappen van de elektronische 
apparatuur, die gebruikt is bij het bemonsteringsproces en 
het transporteren van de meetwaarden naar het achtergrond
geheugen van de computer. De versterking en verschuiving 
worden bepaald uit de, met de signalen meegevoerde, 
konstante ijkspanningen. Om een indruk te krijgen van het 
ruisniveau worden tevens de RHS waarden van de ijkspan-

2. 

3. 

4. 

ningen bepaald. 
Het berekenen van een benadering van de overdrachtsfunktie 
van de wandopnemer. De berekening is gebaseerd op para-
graaf 4.4. De met programma (1) berekende waarden worden 
gebruikt. 
Het berekenen van de korrelatiefunktie van de signaal
fragmenten van de hetedraad ~~n de wandopnemer. De 
berekening is gebaseerd op paragraaf 4.3. De met programma 
(1) bepaalde parameters en de met programma (2) bepaalde 
overdrachtsfunktie vJorden gebruikt. 
Een programma dat gebruikt kan worden bij het tekenen van 
de berekende korrelogrammen. 

De "runs" van programma (3) en (4) gebeuren in een job, omdat 
programma (3) nogal wat "processing" tijd vergt (ca. 250 s) en 
om het mogelijk te maken beide programma's een aantal 
achtereen uit te voeren zonder verdere tussenkomst. 
zorgt ervoor dat de programma's steeds de juiste "files" 

malen 
De job 
en de 
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juiste parameters krijgen toegevoerd. In de_job bevinden zich 
ook de kommando's voor het kopieren van tape, het "vrijmaken" 
van een tape en het kopieren naar tape. 

5.2 DE STROOMDIAGRAMMEN 

In deze paragraaf bevindt zich het stroomdiagram van het 
programma dat een overdrachtsfunktie en van het programma dat 
een korrelatiefunktie berekent. De stroomdiagrammen bestaan uit 
blokken, die een bewerking voorstellen. In ieder blok wordt 
aangegeven of de bewerking in het tijddomein of in het frequen
tiedomein plaatsvindt. Transformaties tussen beide domeinen 
gebeuren met FFT's. De transformaties bevinden zich in de 
procedurebibliotheek van het rekencentrum. Als een blok een 
nummer heeft verwijst dit naar kommentaar in de volgende para
graaf. Sommige blokken vragen om invoer of genereren uitvoer. 
Dit is ook aangegeven. De stroomdiagrammen staan op de 2 vol
gende pagina's. 
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~ 
KOMMENTAAR BIJ DE STROOMDIAGRAMMEN ,·vr/1-',......? ,4 ..-

/"'-' ~ jyv'h-

De meetsignalen zijn bemons~m~t een PDPll computer in 
getallen van 1~ bits. /De Buroughs computer werkt met 
getallen van 48 bits, zgn. Burroughs woorden. De geheugen
ruimte kan met een faktor 4 verkleind worden door vier 
meetwaarden in een Burroughs woord op te slaan. De getal
len zijn voor de computer pas weer herkenbaar als de meet
waarden, als ze ieder afzonderlijk vertaald ZlJn in een 
Burroughs woord. Dit gebeurt steeds vooraan in de pro
gramma's. 

De meetwaarden van kanaal A en B staan bij invoer om en om 
in een rij, dus: 

meetwaardel 
kanaal A 

12 bits 

meetwaardel 
kanaal B 

12 bits 

meetwaarde2 meetwaarde2 
kanaal A kanaal B 

....._. ___ _ 
12 bits 12 bits 

Burroughs woord 48 bits 

De meetwaarden van beide kanalen komen in afzonderlijke 
"array's". 
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3. De versterking en verschuiving van het "nulniveau" van de 
uitgangssignalen van de hetedraad probe en de wandopnemer 
worden met het volgende model in rekening gebracht: 

4. 

(5.1) E = (A/ANORM-ABIAS)/GN+ETA 

Hierin is: E = L~ :__- 4 6 '-•:, } I q N-! -t-1 
A ~meetwaarde op achtergrondgeheugen van de 

Burroughs computer, 
ANORN=versterkingfaktor tgv. de konversie van een 

kontinu spanningssignaal naar digitale 
meetwaarden, 

ABIAS=verschuiving van het 'nulniveau' van het 
spanningssignaal, 

GN =versterking van het meetsignaal bij het schrijven 
naar analoge tape, 

ETA =tegenspanning, 
E =uitgangsspanning van het meetinstrument op een 

zeker tijdstip. 

E -.....,·~1 ANORM 1-----~ A 

ETA AB IAS 

fig. 5.1 Schets van het model 

Het verband tussen de uitgangsspanning 
probe en de snelheid is tijdens een 
benaderd met een 4-de graads polynoom: 

van de hetedraad 
ijking bepaald, en 

(5.29) 

Hierin is: 

u(t) 
E(t) 
EO 
aO t/m 

u(t):: óo +a, (EUl-Eo) t a 2 (EC-i)-'to)Z 

snelheid, 
uitgangsspanning, 
tegenspanning, 
a4 = ijkkonstanten. 

+ él3 ( EC-t)-E.,)'3 
.o- a4 (E_(-f-)-Eo)lf 

5. De brom in het wandopnemersignaal werd verwijderd door het 
signaal naar het frequentiedomein te transformeren en daar 
de berekende frequentie komponent te zoeken, die het 
dichtst bij de 50 Hz komponent ligt. Op gelijke afstand 
aan weerszijden hiervan, en er voldoende ver vandaan 
werden vervolgens twee (komplexe) komponenten genomen en 



\I 

hiervan het gemiddelde 
werden toegekend aan 
Figuur 5.2 illustreert 

bepaald. De berekende 
alle tussenliggende 

het proces. 
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gemiddelden 
komponen ten. 

f IXCwll 

11 
fig 5.2 

w 

!;((..,)! ---·----.. -·- . _ _, _ _._..,. 
te. ve..rv.;}r-f3en inte.fV,3( 

Het elimineren 
van brom in het 
amplitude spek
trum van X(w,T) 
boven: met brom 
onder: het nieuwe 

spektrum 
f 

_ /1, 111111.11 111111 d I -

6. 

7. 

8. 

t... 5o H~ 

De invloed van een stoorsignaal op het spektrum wordt 
bepaald door een sine funktie. Naarmate een spektrale 
komponent verder van de 50 Hz komponent ligt is de invloed 
van eventueel aanwezige brom hierop geringer. Het is 
mogelijk aan de hand van de vorm van de si nc funktie te 
bepalen hoever de beide komponenten aan weerszijden van de 
50 Hz komponent gekozen moet worden om de storing b1nnen 
bepaalde grenzen te hcuden. Het blijkt bovendien dat, als 
de beide punten symmetrisch tov. de komponent, die het 
meest door brom gestoord wordt, gekozen wordt, de invloed 
van de storing na middelen geringer is dan bij een 
asymmetrische keuze. 

In dit onderzoek ZlJn de beide komponenten vijf 
plaatsen aan weerszijden van de komponent, die het meest 
door brom gestoord wordt, gekozen. De grootte van de 
storingsterm is hier minder dan 6 % yan de maximum waarde. 
De figuren 5.3 en 5.4 laten zien wat het effekt is van 
deze methode. 
Aan ieder punt wordt een funktiewaarde toegekend, die het 
gemiddelde is van de oorspronkelijke waarde en de waarden 
in een aaptal punten, die er symmetrisch omheen liggen. 
De normering is zodanig dat de komponent met de laagste 
(positieve) frequentie ongelijk 0 in het komplexe vlak op 
een cirkel ligt met middelpunt (1/2,0) en straal 1/2. 
Het naar het frequentie domein getransformeerd signaal 
wordt gedeeld door een gestyleerde overdrachtsfunktie en 
na;n het 'tijddomein terug getransformeerd. De nieuwe funk
tie is het gekorrigeerd wandopnemersignaal. 
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HOOFDSTUK 6 DE RESULTATEN 

6.1 INLEIDING 

Het nu volgende hoofdstuk geeft de resultaten weer, zoals ze 
volgens de hiervoor besproken wijze bepaald zijn. De resultaten 
worden gepresenteerd in de vorm van een reeks grafieken met 
kommentaar. Achtereenvolgens komen de gemeten korrelatie 
funkties en de overdrachtsfunktie van de wandopnemer aan de 
orde. De korrelogrammen leiden via inter- en extrapolatie tot 
een a-simultaan korrelatielijn. De a-simultaan korrelatielijn 
wordt in hoofdstuk 7 verder besproken. 

6.2 DE KORRELATIE FUNKTIES 

Tijdens de experimenten zijn op verschillende afstanden (X) 
stroomafwaarts van de wandopnemer en op verschillende hoogten 
(Y) korrelatie metingen gedaan. Zoals betoogt ie de hoofd
stukken 2 en 3 is hier op de eerste plaats de positie van het 
maximum van de korrelatiefunktie tov. de tijdas van belang. Het 
diagram op de volgende pagina geeft een globale indruk van de 
plaatsen, waar de met het wandopnemer signaal te korreleren 
snelheidssignalen ziJn bepaald, en van de daar gemeten tijd
verschuivingen (in milliseconden). De metingen hebben, zoals 
gezegd, steeds bij dezelfde Z-coordinaat plaatsgevonden. 

De ligging van het maximum van de korrelatiefunktie is 11 op 
het oog" bepaald. De korrelatiefunkties hebben voor geringe 
hoogten (Y) een uitgesproken maximum, maar voor grotere 
afstanden tot de wand zijn de maxima minder duidelijk. Daarom 
varieert de nauwkeurigheid in de gemeten tijdverschuivingen van 
minder dan a ,4 ms vo-or de waarden, die dicht aan de wand en in 
de di rekte omgeving van de \-7andopnemer ZlJn bepaald (1 inks 
onder in het diagram) tot een tiental ms voor de waarden die 
hogerop in de grenslaag en verder stroomafwaarts zijn gemeten 
(rechts boven in het diagram). De eerste kolom korrespondeert 
met de korrelogrammen van figuur 6.11. De tijden ZlJn, zoals 
gezegd opgegeven in millisekonden. Het diagram is onvolledig en 
is bedoeld als overzicht. Hierna zullen de tijdverschuivingen 
verder besproken worden. 
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x ao,o mm 11,5 mm 47,5 mm 95,5 :nm 197,5 mm 239,5 mm 
y 

6a mm -30 -26 -25 -25 5 5 

40 mm -21 -20 -16 5 10 25 

20 mm -1a,o -8,8 -a ,4 13,2 36 46 

a4 mm -1,2 2,4 12,4 26 5a 63 

In hoofdstuk 3 is uiteengezet, dat tijdens de experimenten 
is getracht in de buurt van de te verwachten ligging van de a
simultaan korrelatielijn meerdere signalen op te nemen, zodat, 
ook nadat de overdrachtsfunktie van de \vandopnemer in rekening 
zou zijn gebracht, er een meetpunt zou zijn, dat zich op of 
zeer dicht bij deze lijn zou bevinden. De vermoedelijke ligging 
van dit punt werd bepaald door tijdens de experimenten de 
meetsignalen rechtstreeks te korreleren met een "hard-ware" 
korrelator. 

Het bleek bij het berekenen van de uiteindelijke korrelatie
funkties met een digitale computer, dat de korrektie voor de 
traagheid van de wandopnemer zo groot is, dat voor de meer 
stroomafwaarts gelegen meetlokaties het gebied waar meerdere 

/' / 
signalen waren opgenomen, aan een zijde van de 0-simultaan 
korrelatie lijn ligt. 

Omdat het voor de stroomafwaartse positie X= 12 mm mogelijk 
bleek de Y-koordinaat te bepalen van een punt van de a
simultaan korrelatielijn door extrapolatie aan de hand van de 
in de omgeving van de lijn gemeten korrelatiefut1kties, werd 
deze methode ook toegepast voor de andere stroomafwaartse 
posities. De korrelatie funkties voor de meetlokaties bij X= 
12 mm staan in figuur 6.1 en de extrapolatie is in figuur 6.2 
gedemonstreerd. De figuren 6.3 t/m 6.9 laten de korrelatie
funkties en extrapolaties voor de andere plaatsen zien. 

De Y-koordinaat van de a-simultaan korrelatielijn van de 
meest stroomafwaartse posities is berekend door extrapolatie 
over de hele dikte van de grenslaag. Dit is in een figuur 
aangegeven (fig 6.9), waarbij de extrapolatie van de andere 
stroomafwaartse posities nog eens ZIJn weergegeven, maar nu 
over de hele grenslaagdikte. Van deze twee laatste plaatsen 
zijn niet alle funkties weergegeven, die bij de extrapolatie 
gebruikt ZIJn, omdat de kurven dan teveel door elkaar zouden 
gaan lopen. 

In figuur 6.1a staat de op de geschetste WIJZe gevonden a
simultaan korrelatielijn. De twee meest stroomafwaarts gemeten 
punten wijken weliswaar af van de lijn die Bro~~ & Thomas 
vonden, maar de nauwkeurigheid in de koordinaten is voor deze 
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punten zo gering, dat hier geen konklusies aan verbonden mogen 
worden. Het punt (X=l2 mm, Y=7 mm) wijkt echter meer dan de 
meetnauwkeurigheid af van de door Brown & Thomas gevonden lijn. 
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Figuur 6.11 geeft de loodrecht boven de wandopnemer bepaalde 
korrelatiefunkties weer. Brown en Thomas warèn in staat aan de 
hand van eveneens loodrecht boven de ~vandopnemer bepaalde 
korrelatiefunkties met behulp van extrapolatie de koordinaten 
van de a-simultaan korrelatielijn te bepalen volgens 

(6.1) Xi(Yi) = -Uk.Bi(Yi), i = 1,2,3,4, 
/17"' 

waarbij pi de op hoogte 
gemeten tijdverschuiving 
en Uk= 0,7.ua. 

Yi loodrecht boven de wandopnemer 
van het maximum in het korrelogram is 

Extrapolatie volgens (6.1) aan de hand van figuur· 6.11 geeft 
niet de gevonden a-simultaan korrelatielijn. Figuur 6.12 laat 
dit zien. 

Brown & Thomas gaven aan een maximum in de korrelatiefunktie 
de interpretatie van de aanwezigheid van een zich 
stroomafwaarts bewegende struktuur, die zowel de hetedraad 
opnemer als de wandopnemer treft. Ze verbonden aan deze 
struktuur een konvektie snelheid Uk. De konvektie snelheid Uk 
kan met deze interpretatie bepaald worden door op dezelfde 
hoogte en op verschillende plaatsen stoomafvmarts de 
verplaatsing van het maximum in de korrelatie funktie te meten. 
Er geldt dus 

(6.2) Uk= (Xj-Xi)/(8j-8i). 

waarbij Si en Oj de gemeten tijdverschuivingen zijn op de 
stroomafwaartse posities Xi en Xj. 

Dit is gedaan voor vier verschillende hoogten. De resultaten 
zijn in de figuren 6.13 t/m 6.16 weergegeven. Op grond hiervan 
kan met de nodige voorzichtigheid gezegd worden, dat de in 
(6.2) gedefinieerde konvektie snelheid een van de hoogte 
afhankelijke grootheid is. Met behulp van figuur 6.17 zijn de 
volgende waarden bepaald: 

1. y a4 mm; Uk 3,8 m/s; u = 2)9 m/s 
2. y = 2a mm; Uk 4' 1 m/s; ü 4,7 m/s 
3. y = '*a mm; Uk 5,4 m/ s; ü 5,8 m/s 
4. y = 6a mm; Uk 6,3 m/ s; ü 6,7 m/s 

Hierbij is IT steeds de gemiddelde snelheid op de betreffende 
hoogte bij een hoofdstroomsnelheid u a = 7,6 m/s. 

noor nu opnieuw met de in figuur 6.11 gemeten 
tijdverschuivingen en een van de hoogte afhankelijke konvektie 
snelheid een a-simultaan korrelatie lijn te berekenen, blijkt 
dat de gevonden lijn beter overeenkomt met de gemeten a
simultaan korrelatie lijn. Dit is in figuur 6.18 geïllustreerd. 
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Samenvattend kan, onder het nodige voorbehoud gesteld 
/ 

worden1 dat, mede gezien het gering aantal metingen, de in dit 
onderzoek boven een ruwe wand gemeten verschijnselen overeen
komen met wat Brown & Thomas boven een gladde wand waarnamen. 
Hierbij horen de volgende kanttekeningen: 

1. De gevonden 0-simultaan korrelatie lijn heeft een 
gemiddelde hoek van ca. 16 graden met de wand (+/- enkele 
graden). Brown & Thomas vonden boven een gladde wand 18 
graden voor de hoek. In de omgeving van de wand (Y = 7 mm) 
zijn de verschillen groter. De gevonden lijn maakt hier 
een hoek van 30 graden met de wand. 

2. Er zijn aanwijzingen dat de konvektie snelheid, met een 
interpretatie zoals gegeven door Brown & Thomas, een van 
de hoogte afhankelijke grootheid is. Dit zou in strijd 
zijn met wat genoemde auteurs waarnamen. 

/$=1: 
In het volgenàe- hoofdstuk wordt de 0-simultaan korrelatie lijn 
verder besproken. 
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fig 6.18 De 0-simultaan korrelatielijn en de lijn die gevonden 
wordt met extrapolatie van de"iri_figqur 6.11 bepaalde 
tijdverschuivingen en onder de veronderstelling van 
een van de hoogte. afhankelijke konvektiesnelheid (+ 
tekens en gestippeld). 
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6.3 DE OVERDRACHTSFUNKTIE 

De ijking wordt bepaald door drie faktoren: 

Het ijkprincipe. 1. 
2. Het meten van de in- en uitgangssignalen ·van het 

meetinstrument. 
3. Het berekenen van de overdrachtsfunktie van het 

meetinstrument met de gemeten in- en uitgangssignalen. 

Het ijkprincipe en het meten van de ijksignalen is beschreven 
in paragraaf 3.2. Het berekenen van de overdrachtsfunktie is in 
een aantal daarop volgende paragrafen behandeld. 

De overdrachtsfunktie werd berekend uitgaande van gemeten 
signalen, die gezien werden als de in- en uitgangssignalen van 
een konstant lineair systeem. Het amplitude- en fasespektrum 
hiervan is gegeven in de figuren 6.19 en 6.20. 

t.._~ ~J"" ~v -~..,.. _,...., .. -")~ .) 
Om een indruk te krijgen in hoeverre het systeem als linea1r < 

~ !...-~ b- beschouwd mag v.·e-r--dBR-,- werd tevens een koherentiefunktie Coh(w) 
-~ ~ d ~ bepaald. Deze is gedefinieerd als: 

. { I Sb!.'( (w)/~ ? 'I'J. 
~~~AA..- • (6 .3) Coh{w)= ) 

.S!,b (w) Su"' (w) 

' 
(! 

De koherentiefunktie is gedefinieerd op het frequentie domein 
en heeft waarden tussen 0 en 1. Een konstant lineair systeem 
heeft een koherentiefunktie, die voor alle frequenties gelijk 
is aan 1. Op grond van de berekende funktie is verondersteld, 
dat de gemeten_signalen voor het frequentie interval van 0,3 Hz 
tot 180 Hz beschouwd mogen worden als de in- en 
uitgangssignalen van een konstant 1 i nea i r systeem. De 
koherentiefunktie is weergegeven in figuur 6.21. 

Omdat het niet mogelijk bleek met een serieschakelins van 
nulde- en eerste orde konstante lineare systemen de gemeten 
frequentie karakteristieken van de overdrachtsfunktie te 
beschrijven, werden de amplitude- en fase spektra zo goed 
mogelijk beschreven met een algebraïsche vergelijking. Dit 
gebeurde zodanig, dat bij het in rekening brengen, de spektra 
van de te korrigeren signalen boven 180 Hz ongemoeid zouden 
blijven. De op deze wijze gestyleerde versie staat in de 
figuren 6.22 en 6.23. 

De amplitude spektra van beide signalen tonen aan, dat het 
signaalniveau boven 180 Hz al zodanig is afgenomen, dat van de 
hogere frequenties nauwelijks invloed valt te verwachten. De 
spektra staan in de figuren 6.24 en 6.25. 
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Met de gestyleerde overdrachtsfunktie worden de, voor de 
verdere verwerking te gebruiken uitgangssignalen van de wandop
nemer gekorrigeerd voor de vervorming door het meetinstrument. 
Dit gebeurt door in het frequentie domein de uitgangssignalen 
van de wandopnemer te delen door de overdrachtsfunktie. 

On te kontroleren of de berekening en stylering van de 
overdrachtsfunktie goed was verlopen, werden met de sigalen 
waarmee de overdrachtsfunktie was bepaald, resp. berekend: 

1. Het kruiskorrelogram van het in- en uitgangssignaal 
(figuur 6.26). 

2. Het kruiskorrelogram van het ingangssignaal en het gekar
rigeerde uitgangssignaal (figuur 6.27). 

3• Het autokorrelogram van de ingangssignalen (figuur 6.28). 

Korrektie van het uitgangssignaal houdt in feite in, dat het 
uitgangssignaal van de wandopnemer wordt teruggetransformeerd 

.naar een ingangssignaal met behulp van een met de ijking 
bepaalde overdrachtsfunktie. Als het voor de ijking gebruikte 
uitgangssignaal wordt gekorrigeerd, zou dus het ingangssignaal 
moeten worden teruggevonden. In dit onderzoek zijn d~ 
"gemiddelde" eigenschappen van een signaal interessant, die 
gekarakteriseerd worden .t:"ez:- een korrelatiefunktie. Daarom 
worden in eerste instantie de in- en uitgangssignalen met 
elkaar vergeleken aan de hand van de auto- en kruiskorrelatie
funkties. Als het uitgangssignaal van de wandopnemer door 
korrektie inderdaad het ingangssignaal oplevert, dan moeten de 
kruiskorrelatiefunktie van het ingangs- en het gekorrigeerde 
uitgangssignaal en de autokorrelatiefunktie van het ingangs
signaal nagenoeg identiek zijn. De figuren 6.27 en 6.28 laten 
zien in hoeverre dit het geval is. In figuur 6.26 is het kruis
korrelogram van het ingangssignaal en het niet gekorrigeerde 
uitgangssignaal weergegeven. Vergelijking van deze figuur met 
figuur 6.26 laat zien welke verbetering is aangebracht door het 
in rekening brengen van de overdrachtsfunktie. 

Het identiek zijn van de onder 2 en 3 bepaalde funkties is 
dus een noodzakelijke voorwaarde voor twee signalen, die een 
lineair systeem bepalen. Als het systeem konstant lineair is, 
is het tevens een voldoende voorwaarde, omdat de overdrachts
funktie van een konstant lineair systeem volledig door de auto
en kruiskorrelatie funkties van de in- en uitgangssignalen 
wordt bepaald (zie vergelijking (4.7)). 

De overdrachtsfunktie behoort niet alleen het verband te 
beschrijven tussen twee ijksignalen, maar ook de responsie van 
ieder willekeurig ingangssignaal met een zekere bandbreedte. 
Daarom werd met de gestyleerde overdrachtsfunktie eveneens het 
onder punt 2 genoemde korrelogram bepaald van een signalenpaar, 
dat onder dezelfde uitwendige omstandigheden gemeten \vas als de 
ijksignalen, die gebruikt waren bij het bepalen van de 
overdrachtsfunktie • Het resultaat vms identiek aan het korre
logram van de ijksignalen. 
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Het bleek echter ook dat het gekorrigeerde uitgangssignaal 
in detail afwijkt van het ingangssignaal. De figuren 6.29 t/m 
6.33 illustreren dit voor de ijksignalen. Hiervoor zijn een 
aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen: 

1. De aanwezigheid van nie t-li neari te i ten in het verband 
tussen de in- en uitgangssignalen en/of het eventueel niet 
konstant lineair zijn van dit verband.? De vorm van de 
koherentiefunktie wijst hierop.? De niet-lineariteiten 
kunnen een gevolg zijn van: 
(a) Het niet momentaan lineair ZlJn van het snelheids

proffel in het gebied, dat zowel de wandopnemer als 
de hetedraad opnemer bevat. De hetedraad opnemer 
bevond zich tijdens de ijking ca. 0,5 mm loodrecht 
boven de wandopnemer. Dit is volgens experimentele 
gegevens in het overgangsgebied tussen het laagje aan 
de wand, waar gemiddeld een met de hoogte toenemend 
lineair snelheidsprofiel heerst en het logaritmisch 
gebied, waar de gemidddelde snelheid logaritmisch van 
de hoogte afhangt. 

(b) Niet-lineariteiten, die het gevolg ZlJn van de 
warmteoverdracht van de wandopnemer met de omgeving. 

2. Naast het gemeten snelheidssignaal is er mogelijk sprake 
van een tweede, hiervan onafhankelijk ingangssignaal s(t), 
dat bepaald wordt door hèt stromingsveld tussen de bij de 
ijking gebruikte hetedraad opnemer en de wandopnemer. 

Als de term s(t) alleen uit statistische ruis bestaat 
zal deze door uitmiddelen geen invloed hebben op de 
berekende overdrachtsfunktie en de berekende korrelatie
funkties. De invloed zal wel merkbaar zijn in het gekorri
geerde signaal zelf. 
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Figuur 6~34 geeft een model voor het systeem, dat de relatie 
tussen de in- en uitgangssignalen bepaalt en waarin mogelijke 
oorzaken voor de afwijkingen tussen het ingangssignaal en het 
gekorrigeerde uitgangssignaal zijn opgenomen. Het systeem G 
brengt de niet lineariti~en in rekening (punt 1) en de funkt~e 
s(t) het onder punt 2 genoemde stoorsignaal. H is de te bepalen 
overdrachtsfunktie van de wandopnemer, u(t) en l:tCt) resp. het 
ingangs- en uitgangssignaal van de wandopnemer tijdens de 
ijking en ~( t) de in feite te bepalen schuifspanning. 

"t( t) 

u< t > ---l~'-_c___,fte------+1• ,_/_H__.t----· b( t) 

s(t) 

fig 6.34 Een model voor de ijking waarin 
mogelijke foutenbronnen zijn opgenomen 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de beschikbare wandopnemer 
in kombinatie met de gestyleerde overdrachtsfunktie geschikt is 
voor korrelatie metingen, omdat het mogelijk is een uitgangs
signaal van de wandopnemer zodanig te transformeren, dat het, 
wat betreft de gemiddelde eigenschappen, die bepalend zijn voor 
de vorm van de korrelatiefunkties, vrijwel identiek is aan een 
dicht aan de wandopnemer gemeten signaal. Detailafwijkingen 
tussen beide _signalen kunnen veroorzaakt zijn, doordat het 
verband tussen ~(t) en b(t) niet bepaald wordt door een 
konstant, lineair systeem, dus door het niet in orde zijn van 
het ijkprincipe (punt 1 aan het begin van deze paragraaf) en/of 
doordat de ijking zodanig is uitgevoerd, dat het voor een goede 
ijking noodzakelijke instantane lineaire snelheidsprofiel niet 
gerealiseerd is (punt 2 aan het begin van de paragraaf). 
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HOOFDSTUK 7 BESPREKING VAN HET EINDRESULTAAT 

7.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk ZlJn de specifieke resultaten gepre
senteerd, die het mogelijk maakten tot een eindresultaat van 
dit onderzoek te komen. Het eindresultaat is de al eerder 
gepresenteerde 0-simultaan korrelatie lijn. Op dit punt is het 
onvermijdelijk de lijn in verband te brengen met eventueel in 
de grenslaag aanwezige koherente strukturen, voor zover dat 
mogelijk is met deze eerste metingen. Het resultaat zal worden 
besproken naast resultaten uit ander onderzoek. Verder zullen 
suggesties gedaan worden voor een vervolg op dit onderzoek. 

7.2 VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN MET DIE VAN BROWN & THOHAS 

Er bestaan een aantal verschillen tussen de resultaten van 
de experimenten van Brown & Thomas (ref 7) en de resultaten van 
dit onderzoek. De belangrijkste hiervan zijn: 

Experimenten van Brown & Thomas 

1 • De 0-simultaan korrelatie lijn is 
rechte, die een hoek van 18 graden 
lijn gaat door de oorsprong (zie fig 

bij benadering een 
met de wand maakt. De 
7. 1). 

2 • Met extrapolatie is het mogelijk, aan de hand van de 
loodrecht boven de wandopnemer gemeten korrelogrammen de 
ligging van de lijn te bepalen. Hierbij wordt een niet van 
de hoogte afhankelijke konvektiesnelheid van een 
grootschalige st~uktuur verondersteld. 

Dit onderzoek 

1. De lijn maakt een gemiddelde hoek van 16 graden met de 
wand en snijdt de negatieve X-as (zie fig 7.2). Met name 
aan de wand wijkt de lijn meer dan de meetnauwkeurigheid 
af van de lijn, die Brown & Thomas vonden. 

2. Extrapolatie op de genoemde wijze bleek niet mogelijk. 
Verder onderzoek toonde aan dat de "k.onvektiesnelheid" 
afhankelijk is van de hoogte. Het in rekening brengen van 
deze afhankelijkheid leidde tot een betere overeenstemming 
met de gemeten a-simultaan korrelatielijn. 
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fig 7.1 fig 7.2 
De 0-simultaan korrelatielijn gevonden door Brown en Thomas 
(fig 7.1) en die uit dit onderzoek (fig 7.2). 

Er zijn een aantal verschillen tussen de experimenten van 
Brown & Thomas en die uit dit onderzoek. Ze zijn hieronder 
samengevat: 

metingen v. B & T 

bij hoge Reynoldswaarden 
Re = 10.660 
UO = 36 m/s 

boven gladde wand 
U*= 1,3 m/s, Cf= 0,003 

zonder korrektie voor e
ventuele traagheid van 
de wandopnemer 

metingen v. dit onderzoek 

bij matig hoge Reynoldswaarden 
Re = 8.100 
UO = 7,6 m/s 

boven ruwe wand 
U* = 0,5 m/s, Cf 0,010 

met korrektie voor de traag
heid van de wandopnemer 

Er kunnen een aantal verklaringen worden aangewezen voor de 
verschillen tussen de resultaten van Brown & Thomas en die uit 
dit onderzoek: 

1. De Reynoldsafhankelijkheid van de strukturen. 
Head & Bandyopadhyay (ref 11) onderzochten met 

lisatie studies de Reynoldsafhankelijkheid 
visua

van de 
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koherente strukturen. Ze vonden dat bij hoge waarden (Re > 
2000) er een bepaald stromingspatroon overheerst. De door 
hen waa~genomen verschijnselen sluiten goed aan bij de 
gemeten korrolegrammen. Hierop wordt later teruggekomen. 
Pas bij zeer lage waarden (Re < 800) nemen de patronen een 
vorm aan, die minder goed in rechten, die de hele 
grenslaag beslaan, kan beschreven worden. Ook Brown & 
TI1omas claimen bij een lage Reynolds waarde (Re = 4930) 
nagenoeg dezelfde resultaten te bereiken als bij de hoge 
waarde (Re = 10.660). Een verklaring voor de verschillen 
tussen de beide a-simultaan korrelatielijnen, op grond van 
verschil in Reynoldsgetal, lijkt dus onwaarsebijuli jk. 

2. Het ijkprincipe. 
Het gedrag van de wandopnemer is vastgsteld uitgaande 

van de veronderstelling, dat de snelheidsgradient direkt 
boven de wandopnemer kan worden bepaald door met een 
hetedraad opnemer de snelheid op een afstand van 0,5 mm 
loodrecht boven de wandopnemer te meten. Deze afstand komt 
overeen met ongeveer 0,5 mm. Dit kan te veel zijn voor een 
betrouvJbare ijking. Het is bv. mogelijk dat op deze hoogte 
de strukturen al voorkomen, die zich hogerop bevinden. 
Head & Bandyopadhyay vonden hier aanwiJZingen voor. Als 
dit waar is, ZIJD in de ijking ook de te meten eigen
schappen van de stroming opgenomen. 

Als er een struktuur aanwezig is, die voorover helt in 
de stromingsrichting, treft deze eerst de hetedraad 
opnemer en dan de wandopnemer. De met de ijking bepaalde 
overdrachtsfunktie zal nu ten onrechte de effekten van een 
zo ontstane looptijd bevatten. De looptijd heeft in dit 
geval een grootte van ca. 0,3 ms (zie fig 7.3). 

hetedrae,d 

------) 

____ ._ __ --"',_J ___ _ 

---)>'\ 
wandopnemer 

fig 7.3 Schets voor het entstaan 
van een looptijd t 1 
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De gevolgen hiervan voor het fasespektrum van de 
overdrachtsfunktie vallen binnen de meetnauwkeurigheid. In 
de korrelogrammen is de deze Lijd wel terug te vinden. Het 
maximum van het korrelogram, bepaald op 1 mm hoogte, ligt 
0,4 ms van het maximum, dat bepaald is op 0,5 mm afstand 
van de wand. Dit is in overeenstemming met een struktuur, 
die op deze hoogte onder een hoek van 30 graden met de 
wand met een konvektie snelheid van 0,~ UO in de hoofd
stroomrichting beweegt. 

Als een wandopnemersignaal met de overdrachtsfunktie 
wordt gekorrigeerd, wordt het in feite "vertaald" naar het 
op 0,5 mm van de wand gemeten hetedraad opnemer signaal. 
De 0-simultaan korrelatie lijn kan voor het eventuele 
looptijdeffekt gekorrigeerd worden door haar in het geheel 
0,5 mm in de richting van de X-as te verplaatsen. Voor de 
korrelegrammen betekent dit een verschuiving over 0,5 ms 
langs de horizontale as. De korrektie is echter niet 
voldoende om de afwijking van de positie van het eerste, 
nauwkeurig te bepalen meetpunt (X=l2 mm, Y=7 mm) met wat 
Brown & Thomas vonden te verklaren. 

3. De invloed van de wandruwheid. 
Het is mogelijk, dat de ruwheden in de wand de 

onderlaag van de grenslaag zodanig beïnvloedt, dat de lijn 
voor geringe hoogten een grotere hoek met de wand maakt. 
Perry ea. (ref 18) vonden op grond van visualisatie
studies, dat ruwheden in een wand met een geometrie zoals 
in dit onderzoek is gebruikt, de neiging hebben de 
grenslaag iets op te tillen, door het ontstaan van 
"zelfstandige" wervels tus~en de ruwheden (:de fig 7 ·'•). 

------------~ ~0 

fig 7.4 De stramingasituatie tussen de wand
ruwheden (ref 18). 
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De ruwheden hebben een lengte en hoogte van 3 mm. Als de 
onderzijde van de grenslaag enkele mm's boven de wand 
wordt gekozen is dit voldoende om de gevonden lijn ook 
voor het punt (X=l2 mm, Y=7 mm) beter in overeenstemming 
.te brengen met wa~ Brown & Thomas vonden. 

7.3 DE GEVONDEN LIJN EN KOHERENTE STRUKTUREN 

Korrelatie metingen zijn, mede door hun middelend karakter, 
beslist onvoldoende, zeker zoals ze in dit onderzoek gebruikt 
zijn, om harde uitspraken te doen met betrekking tot koherente 
strukturen. Op grond van de resultaten zullen nu toch enige 
overwegingen gedaan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de volgende veronderstelling: 

Als de korrelatiefunktie van met twee verschillende 
opnemers gemeten signalen een "duidelijk" maximum heeft, 
dan hebben zich, gedurende minstens een tijdinterval, in 
de direkte omgeving van beide opnemers "sterk gelijkende" 
stromingspatronen bevonden. Het tijdinterval kan zich in 
principe over de hele meetperiode uitstrekken. 

Voor de interpretatie is het van belang dat de beide opnemers 
hoofdzakelijk gevoelig ZIJn voor fluktuaties van resp. de 
snelheids- en viskeuze schuifspanningskomponent evenwijdig aan 
de stromingsrichting. De strukturen worden dus alleen aan de 
hand van deze komponenten geïdentificeerd. 

Een maximum in het korrelogram kan nu ontstaan, doordat 
steeds met gemiddeld hetzelfde tijdverschil, een bepaald 
stromingspatroon zowel de wandopnemer als de hetedraad opnemer 
treft. De positie van het maximum bepaald hoeveel eerder (met 
een positie links van de oorsprong voor de in dit onderzoek 
gehanteerde definitie van de korrelatiefunktie) of hoeveel 
later (positie rechts van de oorspong) het stromingspatroon de 
hetedraad opnemer heeft bereikt. Als het maximum zich boven de 
oorsprong bevindt hebben de sterk gelijkende stromingspatronen 
tegelijkertijd beide opnemers getroffen. 

De korrelatiefunkties, gemeten gedurende een relatief lange 
tijd over de hele dikte van de grenslaag, tonen aan, dat de 
patronen gemiddeld tegelijkertijd een nagenoeg rechte li.jn 
passeren. Dit betekent in eerste instantie, dat er gedurende 
bepaalde tijdintervallen een relatie moet zijn tussen wat er 
aan de wand en hogerop in de stroming, zelfs tot aan de rand 
van de grenslaag, plaatsvindt. Zonder deze relatie is het 
onwaarschijnlijk, dat steeds gemiddeld op hetzelfde moment aan 
de wand en hogerop in de grenslaag hetzelfde stromingspatroon 
voorkomt. 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat het stromingspatroon dat 
op hoogte Yl de korrelatie met het wandopnemersignaal 
veroorzaakt niet noodzakelijk van hetzelfde type dient te ZlJn 
als hetgene dat op hoogte Y2 de korrelatie met het ~.randopnemer

simial veroorzaakt. Het is bv. ook mogelijk, dat er zich aan de 
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wand twee verschillende stromingspatronen voordoen op de tijd
stippen tl en t2 en dat op de hoogten Y1 en Y2_ alleen een van 
beiden op resp. de tijdstippen tl + Dt en t2 + Dt, waarbij tl 
gelijk kan zijn aan t2. Deze mogelijkheid is met de resultaten 
van dit onderzoek niet te kontroleren. 

Er is op grond van dit onderzoek geen reden tot tegenspraak 
met hetgeen Brown & Thomas vonden. Brown & Thomas konkludeerden 
dat er in feite sprake is van een grootschalige struktuur, die 
hellend in de stromingsrichting met de stroming meebeweegt. De 
resultaten van Brown & Thomas zijn in hoofdstuk 2 uitgebreid 
besproken. De konvektiesnelheid bleek in het in dit verslag 
weergegeven onderzoek afhankelijk te zijn van de hoogte. 

De resultaten sluiten ook aan bij het werk van Head & 
Bandyopadhyay (ref 11). Head & Bandyopadhyay deden visunlisatie 
onderzoek met rook in een windtunnel gekombineerd met 
korrelatiemetingen. Ze verklaren de waarnemingen met de 
aanwezigheid van "horseshoe"- of "hairpin vortices". Deze 
ontstaan in hun model wanneer wervels aan de wand met een as in 
de dwarsrichting (laterale richting) plaatselijk van de wand 
loslaten en worden "opgevouwen" (zie fig 7.5). 

~ ~ "~ 
l.Ao 

~ ~ 
'"' fbJ td 

fig 7.5 "Hairpin vortices11 bij toenemend 
ReynoJ.ds getal (a t/m c). 

Head & Bandyopadhyay konkludeerden dat deze "hairpin vortices11 

afzonderlijk onder een hoek van 45 graden met de wand in de 
stromingsrichting bewegen en de ne1g1ng hebben samen te 
klusteren tot een grote struktuur, die reikt van de wand tot 
aan de "rand" van de grenslaag. De struktuur maakt een hoek van 
ca. 20 graden met de wand. De struktuur heeft evenals de 
"hairpin vortices" een beperkte levensduur (zie fig 7.6). 
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fig 7.6 Samenklustering van "hairpin vorticesn onder ee 
een hoek van 45 graden met de wand tot een groot 
grootschalige struktuur. De struktuurovergang 
maakt een hoek van 20 graden met de wand (ref 11). 

7.4 SUGGESTIES VOOR EEN VERVOLG OP DIT ONDERZOEK 

Aan de hand van de resultaten kunnen een aantal suggesties 
gedaan worden voor een vervolg op dit onderzoek: 

l • De voor de experimenten beschikbare wandopnemer \lias van 
een zodanige kwaliteit dat, om een acceptabele stabiliteit 
en een redelijke levensduur te realiseren, de wandopnemr 
niet meer dan 16 K boven de omgevingstemperatuur kon 
worden verwarmd. Dit is erg weinig, zeker in vergelijking 
met de temperatuur van het gevoelig deel van de hetedraad 
opnemer, dat tijdens de experimenten werd opgewarmd tot 
ca. 250 K boven de omgevingstemperatuur. Een betere 
uitvoering van het elektrische stroom geleidende deel van 
de wandopnemer, en met name van de kontaktpunten van het 
meetelement, kan· voor een gelijkmatiger verwarming van het 
meetelement zorgen, zodat hogere temperaturen kunnen 
worden bereikt. Dit maakt de wandopnemer gevoeliger. 
Bovendien zal het uitgangssignaal dan hoeer zijn, zodat 
het niet voor een deel in de ruis verdrinkt, die door de 
bij de vcn11erking gebruikte elektronische instrumenten 
geproduceerd wordt. De RMS waarde van het uitgangssignaal 
was tijdens de experimenten enkele mV's. Een betere 
signaal/ruisverhouding en een grotere gevoeligheid zullen 
misschien een minder lange korrelatietijd vragen (nu: 52 
s). 

Een andere keuze van het voor het substraat gebruikte 
materiaal en een andere keuze van àe hoofdstroomsnelheid 
(die de bandbreedte van de signalen beïnvloedt) zouden 
indien mogelijk korrektie voor de frequentieafhankelijk 
van het gedrag van de wandopnemer overbodig kunnen maken. 
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2 . De gemeten koherentiefunktie gaf aan, dat het in rekening 
brengen van de overdrachtsfunktie slechts mogelijk was tot 
een frequentie van 180 Hz (zie hoofdstuk 6). Een 
gelukkiger kombinatie van opnemerverhitting, hoofdstroom
snelheid en onderlinge positie van de opnemers kan het 
mogelijk maken, dat de gemeten signalen voor een groter 
frequentieinterval gezien mogen worden als de in- en 
uitgangssignalen van een konstant lineair systeem. 

Een geheel andere mogelijke aanpak is het bepalen van 
de overdrachtsfunktie in een schokbuis met de responsie 
van een stap in de schuifspanning. 

3 • De gemeten signalen zijn alleen in hun geheel verwerkt. 
Verdere analyse door verwerking van kortere signaal
fragmenten zou kunnen uitwijzen, dat het maximum in de 
korrelogrammen wordt opgebouwd door een beperkt aantal 
delen van het gehele meetsignaal (ref 7). Dit zou het 
beeld versterken, dat de korrelatie veroorzaakt wordt door 
strukturen met een zeer beperkte ruimtelijke uitge
breidheid. 

De korrelatiemetingen, zoals ze in dit onderzoek gedaan 
ZIJn, geven alleen informatie over beHegingen in een vlak 
loodrecht op de dwarsrichting. Korrelatie metingen met 
opnemers op verschillende posities zowel in de dwars- als 
stroomafwaartse richting geven een 3-dimensionaal beeld 
van de stroming. De turbulente grenslaag heeft een 
essentieel 3-dimensionaal karakter. Er zijn aanwiJzingen, 
dat met name aan de wand, dwarsbewegende strukturen een 
niet te verwaarlozen rol spelen. De wandopnemer voorziet 
in deze mogel!jkheid. Hij bestaat uit een aantal 
elementen, die ook in de dwarsrichting gerangschikt ZlJD. 

Dit maakt het mogelijk gebeurtenissen, die op verschil
lende posities in de dwarsrichting plaatsvinden, met 
elkaar in verband te brengen, voor zover ze te 
identificeren zijn met snelheids- en schuifspannings
komponenten in de stromingsrichting. 
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APPENDIX 1 DE WANDOPNEMER 

A 1.1 INLEIDING 

De wandopnemer is een meetinstrument voor viskeuze 
schuifspanningen. Het wordt in een wand aangebracht. Voor dit 
onderzoek is voor een konstruktie van drie komponenten gekozen: 

1. Een strookje opgedampt metaal (Ti). Het strookje is zeer 
dun (ca. 100 nm) en vormt het gevoelige deel van het 
meetinstrument. Dit is het meetelement. 

2. Een substraat van kwartsglas. Het substraat bestaat uit 3 
plaatjes, die aan elkaar gelijmd ZlJn en tesamen een 
rechthoekig blokje vormen. Het onder (1) genoemde 
meetelement is aan een zijde opgedampt. 

3. De geleidingsbanen (Au) waarmee het meetelement in een 
elektronische schakeling kan worden opgenomen. De 
geleidingsbanen bevinden zich in het vlak waar de plaatjes 
kwartsglas aan elkaar gelijmd zijn en maken 11 kops 11 kontakt 
met het meetelement. 

in totaal zijn er 16 wandopnemers in het blokje ondergebracht. 
Figuur 1.1 geeft een schets van de wandopnemer, zoals hij 
tijdens de experimenten in een geprofileerde wand was 
aangebracht. In figuur 1.2 staat een meer uitgebreide schets. 

S.:.~ets ~~~" ol~ wo-~C~l\l?d.-\ c..r 
in -ee.L-t 'rJA\.olheA'ol' van d.e 
~e.~roj'ilee..v-cle l..l;o~lc{. 

Sch.e.ts IJe"' de w6\ll.t~or"' tMu 
{lii'IKr o>\~H) e\-1. de 
Melè.ielel'>\er~te"' ('rec..+t·h Vy.GICJIJ, 
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Figuur 1~3 geeft de soortelijke weerstand van een zeer dun 
titanen laagje als funktie van de dikte (ref 20). 

(J 1 Film · 

I" 166 
Ç{ m) 

160 

0 

fig 1.3 

100 300 1000 

De soort\ijke weerstand (~) van titaan 
nls funktie van de dikte d van de teststrip 
(ref20). 

Een meetelement wordt met "Constant Tempera ture Jl.nemometer" 
(CTA) verbonden en funktioneert dan volgens hetzelfde principe 
als een hetedraad opnemer. De CTA houdt het meetelement op een 
konstante temperatuur boven de omgevingstemperatuur. De in het 
element gedissipeerde, meetbare energie is een maat voor de 
snelheidsgradient en de viskeuze schuifspanning aan de wand. 

Het substraat beïnvloedt de warmtestromen en maakt het 
element trager. De eigenschappen van de wandopnemer tav. 
signaaloverdracht kunnen gescheiden \oJorden in het statische en 
dynamische (tijdafhankelijke) gedrag. Tgv. de traagheid is het 
te verwachten, dat het dynamische gedrag afwijkt van het 
statische gedrag. 

A 1.2 HET STATISCHE GEDRAG 

Het meetelement is een temperatuur afhankelijke, elektrische 
weerstand. Het kan met een elektrische stroom (mA's) verwarmd 
worden. De CTA verwarmd het meetelement tot een bepaalde, van 
te voren in te stellen weerstand (temperatuur) is bereikt en 
zorgt ervoor, dat deze weerstand met te verwaarlozen 
fluktuaties gehandhaafd blijft. Voor een goed funktioneren van 
een meetelement is het van belang, dat 

I. er een eenduidig verband bestaat tussen temperatuur en 
weerstand, en 

2. de weerstand in voldoende mate afhankelijk is van de 
tempera tuur. 
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Het verband tussen temperatuur en weerstand werd bepaald door 
de \·mndopnemer in een oven te verwarmen en met een geringe 
stroomsterkte (0 ,01-0,10 mA) de weerstand bij verschillende 
temperaturen te meten. De meetstroom was zo gering, dat zij 
geen merkbare weerstandsverandering gaf. 

De temperatuurafhankelijkheid van de weerstand van het 
11 bulk" materiaal (Ti) wordt uitgedrukt in een temperatuur
coefficient met 

(A 1.1) y = 
dl\ 
dT 

waarbij RO de laagste temperatuur 
temperatuurinterval is. 

binnen een relevant 

De temperatuurkoefficient is binnen het hier relevante 
temperatuurtrajekt (20-120 C) nauwelijks van de temperatuur 
afhankelijk (minder dan 1 %). 

De weerstand van een element bij kamertemperatuur is ca. 100 
Ohm op grond van de afmetingen (ca. 0,3 mm X 0,1 mm X 20 nm) 
en de soortelijke weerstand van ti taan (4 ,2 w-e Olnn m). De 
gemeten waarde is ca. 380 Ohm. De te hoge, gemeten waarde kan 
veroorzaakt zijn door de, in de stroomgeleidende keten 
aanwezige, nogal moeilijk uitvoerbare kontaktovergangen tussen 
een element en de geleidingsbanen. 

Het bleek, dat de temperatuurafhankelijkheid van de 
weerstand van de elementen, uitgedrukt in àR/dT, aanzienlijk 
lager lag dan verwacht mocht worden op grond van de 
temperatuurkoeffi cient ( 5,5 10-3 /K) en de berekende weerstand 
(ca. 100 Ohm) nl. 0,16 Ohm/K tegen een te verwachte waarde van 
0,55 Ohm/K. 

Verwarmen van de elementen met een elektrische stroom gaf 
een te verwachte weerstandsstijging, die echter gevolgd werd 
door een daling, waarna, na een lichte stijging, een 
evenwichtswaarde werd bereikt. Het verloop is in figuur 1.4 
geschetst. Na afkoeling bleek de weerstand lager te ZIJn dan 
die van de beginsituatie. Het verschil. heeft dezelfde groote 
orde als de genoemde afname tijdens het opwarmen. Deze afname 
trad bij opnieuw opwarmen niet meer op. De weerstand steeg nu 
kontinu naar een evemvichtswaarde. Na afkoelen, waarbij de 
weerstand aanvankelijk zakte, steeg de weerstand opnicuv1, 
totdat binnen 12 hr de allereerste vlaarde bereikt werd. Het 
precieze verlbop bleek bovendien afhankelijk van de richting 
van de stroom (zie fig 1.5). De experimenten vonden plaats bij 
een konstante omgevingstemperatuur. 

Onafhankelijk hiervan bleek de \Jeerstand bij opwarmen met 
een elektrische strool!l soms omhoog of omlaag te springen tot 2 
% van de oorspronkelijke waarde. Een aantal elementen 
vertoonden tijdens deze experimenten een totaal onvoorspelbaar 
weerstandsverloop. 
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fig 1.4 Het verloop van de weerstand van een element 
bij opwarmen met een elektrische stroom. 
~1 is ca. 50 s en ~2 is ca. 1 hr. 

Qndat voor kleine stroomsterkten een voldoende eenduidig 
verband bestaat tussen weerstand en temperatuur (dit bleek 
tijdens het testen in de oven) kon met de elementen de 
temperatuur aan het oppervlak van het substraat gemeten worden. 
Om meer informatie te verkrijgen over het genoemde tijdelijke 
inzakken van de weerstand bij opwarmen met een elektrische 
stroom werd door een element stapvormig de stroom verhoogd en 
met de overige elementen de temperatuur aan het oppervlak 
gemeten. Het bleek, dat het tijdelijk inzakken van de weerstand 
niet samenging met het dalen van de temperatuur aan het 
oppervlak (zie fig 1.5 en 1.6). 

De in figuur 1.6 aangegeven tijdkoostanten zijn tijdens dit 
experiment bepaald uit de responsie van de elementen, die de 
temperatuur registreerden. Ze geven informatie. over het systeem 
voor zeer trage fluktuaties. 

De experimenten, waarbij de wandopnemer werd verwarmd met 
een .elektrische stroom, reproduceerden zo slecht, dat gesteld 
kan worden, dat het systeem niet afdoende beschreven kan worden 
als een substraat) dat verwarmd wordt met een temperatuur
afhankelijke ohmse weerstand. Qnkeren van de stroom heeft 
uitgesproken gevolgen voor het verloop van de weerstand. 

Het is waarschijnlijk, dat er tijdens de experimenten 
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wijzigingen in de interne struktuur van de elementen plaats
vinden, zodanig, dat de elektrische eigenschappen ervan 
veranderen. Het is mogelijk, dat door variatie in de dikte van 
het element er plaatselijk zeer hoge temperaturen bereikt 
worden. Het element bevindt zich op een lijmnaad. Naast 
mechanische effekten is het in de genoemde situatie waarschijn
lijk, dat de lijm in zekere mate in het metaal diffundeert. 

Ondat de eigenschappen van de wandopnemer op beide, aan het 
begin van deze paragraaf genoemde punten onvoldoende vertrouwen 
gaven, werd besloten een tweede wandopnemer te laten maken. 
Hierbij zou meer aandacht besteed worden aan de kontakt
overgangen tussen element en geleidingsbanen. De elementen 
werden nu bovendien zwaarder uitgevoerd (dikte ca. 100 nm). De 
in de grafieken genoemde getallen hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de tweede \vandopnemer. 

De elementen van de tweede wandopnemer hebben een .lagêre 
weerstand nl. ca. 40 Ohm (tegen ca. 380 Olun) en een lagere 
waarde voor dR/dT nl. ca. 0,055 Ohm/K (tegen 0,16 Ohm/K). De 
waarde van dR/dT is nu wel in overeenstemming met de berekende 
weerstand van een element (ca. 10 Ohm) en de temperatuurkoef
ficient (5,5 lQ-31/K). De testresultaten bij opwarmen met een 
elektrische stroom toonden echter een nog steeds nagenoeg 
zelfde weerstandsverloop aan (zie fig 1.4). 

Er werd besloten de experimenten toch voort te zetten met de 
tweede wandopnemer. Hierbij zou, om een redelijke stabiliteit 
en een voldoende lange levensduur van het meetelement te garan
deren, de teraperatuur niet verder verhoogd \-lorden dan 16 graden 
K boven de omgevingstemperatuur. Dit is erg 1·7elnlg gezien de 
temperatuur van de hetedraad opnemer, die verwarmd werd tot ca. 
250 graden K boven de omgevingstemperatuur. 

A 1. 3 HET DYNA11ISCHE GEDRAG 

Als een meetelement \o70rdt opgewarmd 
van een evenwichtssituatie, in de 
element, de in figuur 1.7 geschetste 
warmtestromen (het substraat wordt als 

ontstaat na het bereiken 
direkte omgeving van bet 
situatie mbt. tot de 

homogeen verondersteld): 



fig 1.7 
Schets v:m de 
warmtestromen 
in de direkte 
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verwarmd element 
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L 
De in het substraat gedissipeerde energie Q bestaat uit een 
deel Ql, dat rechtstreeks door de stroming wordt opgenomen) en 
een deel Q2, dat via het substraat verdwijnt ie. 

(A 1.2) Q(t) Ql(t) + Q2(t) 

De fluktuatie ql(t) in Ql(t) wordt bepaald door de te meten 
fluktuatie (t) in de viskeuze schuifspanning in de direkte 
omgeving van het element. All~ andere warmtestromen werken in 
principe storend op de meting. 

De aanwezigheid van een fluktuerende warmtestroom Q2(t), 
betekent in feite een vergroting van het effektleve deel van 
het element. 

De isothermen zijn bij aanstroming in de X-richting 
asymmetrisch tov. de Y-as in h~t X-Y vlak. De lucht wordt 
stroomopwaarts en stroomafwaarts van het element door het 
substraat opgewarmd. Daarom beïnvloeden ql(t) en q2(t) elkaar. 
Het is noodzakelijk dat er een model beschikbaar is, dat het 
thermische gedrag beschrijft, zodat deze in rekening gebracht 
kan worden. De warmtestromen worden bepaald door de diffusie
vergelijking en de voor het problee~ van belang zijnde 
randvoorwaarden. De warmtegeleidingsvergeUjking is een eerste 
orde, lineaire differentiaalvergelijking: 

(A 1.3) a v:z. T 

Hierin is a de temperatuurvereffeningskoefficient (a 
/s voor het substraat van kwartsglas). 

1,2.10 m 2 

In de oplossing zullen e-machten een belangrijke rol spelen. De 
traagheid wordt door de tijdkoostanten in de argumenten van de 
e~achten bepaald. Een tijdkonstante ~wordt bepaald door 
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(A 1.4) 
2. 

t:: = 1 /a 

waarin 1 een voor het probleem karakteristieke lengte is. 

De traagheid is storend als de tijdkoostanten van dezelfde 
grootte orde zijn als de periode van de te meten fluktuaties. 
Deze perioden varierenvan ca. 5 ms tot ca. 10 s. De hieraan 
volgens vergelijking (A 1.4) te verbinden lengtes varleren van 
0,02 mm tot 1 mm. Deze komen overeen met de voor het probleem 
van belang zijnde lengtes in 3 vercchillende richtingen. Daaron1 
moet de wanntegeleidingsvereglijking in principe voor 3 
dimensies opgelost worden. 

Gezien de mogelijke oorzaak van faseverschuiving mag naast 
de Y-richting, de X-richting niet verwaarloosd worden. Als 
meerdere elementen tegelijkertijd in gebruik zijn is ook de Z
richting van belang. Een afschatting van de grootte orde van de 
van belang zijnde warmtestromen kan eventueel tot een verwaar
lozing van de laatst genoemde dimensie leiden. 

De hier relevante randvoorwaarden maken het oplossen van de 
warmtegeleidingsvergel ijking erg gekompliceerd. Daarom werd het 
model experimenteel bepaald met een overdrachtsfunktie. Dit is 
alleen mogelijk als de wandopnemer voor de relevante 
fluktuaties in de schuifspanning beschouwd mag worden als een 
konstant, lineair systeem. 

De wandopnemer kan gezien worden een dyi1amiach systeem met 
als ingangssignaal de viskeuze schuifspanning ~(t) en als uit
gangssignaal een elektrische spanning b(t). De schu:ifspanning 
"t(t) beïnvloedt zowel de warmtestromen q1(t) als q2(t). De som 
van q1(t) en q2(t) wordt gedissipeerd in het meetelement, 
waarover een elektrische spanning staat, die evenredig is met 
de uitgangsspanning b(t). 

De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld bij het 
bepalen in hqeverre de \-l8ndopnemer als een tijdonafhankelijk, 
lineair systeem beschouwd mag worden: 

1. Het verband tussen -c (t) en Ql(t) wordt op verschillende 
plaatsen in de literatuur beschreven met een relatie voor 
de dimensieloze getallen Nu en Pe voor een van het 
substraat geisoleerde strip. Pe en Nu zijn resp. evenredig 
met de viskeuze schuifspanning en de warmteoverdracht met 
de omgeving. Newmann (ref 15) geeft hiervoor: 

(A 1. 5) 
r.J -r, -'1: 

"'- J,o ( 74. "Pe 3 + o,h8E? 'Pe - O,i5fllb 'fe ~ 

\taarbij Pe (Pe = Pr .Re) is uitgedrukt in de voor het 
probleem karakteristieke grootheden: 

(A 1.6) L2 .5/ 2.c1 

en 

(A 1. 7) 
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Voor de hier relevante waarden van Pe (Pe ligt tussen 1 en 
3,5) is de fout in Nu kleiner d8n 5 % als ~it verband als 
lineair beschouwd wordt (zie f,ig 1.!0) ie. 

2.,~> 

'·"! 
.. ~ 

'·1· 
•,1. 

·.~ 
l}f 

(A 1.8) t(t) - Ql(t) 

}Jf4 

,_!____._ 1 
l,o ,2.D 

I 
J,o 

fig 1.10 Verhand tussen Nu en Pe boven een 
verwarmde strip (ref 15). 

-------7 

2. Het verband tussen ~(t) en Q2(t) wordt bepaald door de 
wanntegeleid i ngsvergel ijking en randvoorwaa rdeu. De 
warmtegeleidingsvergelijking is een eerste orde, 
konstante, lineaire differentiaalvergelijking. Op grond 
hiervan werd verondersteld, dat het genoemde verband 
beschreven kan worden door een konstant lineair &ysteem. 

3. De reintie tussen Q(t) en B( t) is: 

(A 1.9) Q(t) = cl B1 (t) + c2 

met cl en c2 konstant en 

(A 1.10) B(t) = BO + b( t) 

dus 

(A 1.11) Q(t) = cl (BO~+ 2 BO b( t) + b'l. ( t)) + c2 

Ondat BO >> b(t) (BO is ca. 4 V en b(t) enkele mV's) is 

(A 1.12) Q(t) - b(t) 

Op grond van de onder (1), (2) en (3) besproken relaties werd 
verondersteld, dat het verband tussen het ingangssignaal t:Z t) 
en het uitgangssignaal b(t) bepaald wordt door een konstant 
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lineair systeem. Het verband kan nu beschreven worden met een 
overdrachtsfunktie H(w) : 

(A 1.13) B(W) = H(w). T(w) 

waarbij B(w) en T(w) de Fouriergetransformeerden van b(t) en 
t;(t) zijn. 

Hierna werd de ijking uitgevoerd en geverifieerd of dit een 
houdbare veronderstelling is. 

De ijkresultaten worden besproken in paragraaf 6.3. Het 
bleek, dat voor een voldoende groot frequentie interval de op 
deze wijze bepaalde overdrachtsfunktie voldoende goed is om de 
te korreleren signalen te korrigeren voor de signaaloverdracht 
van de wandopnemer. 


