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Samenvatting 

OVer de structuur van snelheidsturbulentie in de stmosf erische snelheids

grenslaag op een hoogte van ca. l m is weinig bekend. Om deze kennis uit 

te breiden zijn in de periode van 11 tot 14 februari 1970 te Schoonhesen 

(nabij Deventer) gedurende acht perioden met een duur van zes uur op een 

meter hoogte de drie snelheidscomponenten ul, v en w (momentaan) gemeten. 

De snelheidscomponent U is gericht in de stromingsrichting; de snelheids

component W staat loodrecht op het aardoppervlak. De V component staat 

loodrecht op U en W. Er is gezocht naar perioden waarover de stroming min 

of meer stationair is geweest, Er zijn 12 van dergelijke stationaire 

perioden gevonden met een duur van 1 tot 2l uur. Deze stationaire perioden 

hebben wij aan een onderzoek onderworpen. 

Er werden varianties en covarianties van de fluctuaties der drie snelheids-
2 2 2 - -componenten bepaald, te weten u , v , w en uw en uv. 

Eveneens werden de daarbij behorende snectra en buisspectra, Cuu' Cvv' Cww 

en C , als functie van de frequentie,v, verkregen. uw 
Vanuit deze gegevens__!.wamen wij tot de volgende conclusies. 

1. Het spectrum van u2, C (v), draagt tussen de frequenties 0.003 Hz en uu -
10 Hz in belangrijke mate bij tot u 2• 

-5/3 Voor l Hz < v < 30 Hz is C (v) evenredig met v • uu 
Om u2 voldoende nauwkeurig te bepalen moet aan de volgende voorwaarden 

voldaan zijn: 

- De meetapparatuur moet tot 10 Hz onvervormd meten 

- Er moet gedurende een periode van tenminste 1 uur gemeten worden. 

2. Het spectrum van w2 , C <v), draagt tussen de frequenties 0.1 Hz en 30 Hz 
WW -

in belangrijke mate bij tot w2. Voor 5 Hz < v < 30 Hz is C (v) evenredig 

met v~s/ 3 , Bovendien is in dat frequentie interval C (v) :We (v). 
- WW UU 

Om w2 voldoende nauwkeurig te bepalen moet aan de volgende voorwaarden 

voldaan zijn: 

- De meetapparatuur moet tot 100 Hz onvervormd meten 

- Een meetperiode van tenminste 5 minuten is noodzakelijk. 

3. Het spectrum van v2, C (v), draagt tussen de frequenties 0.003 Hz en 10 Hz 
vv -

in belangrijke mate bij tot v2 • Voor l Hz < v < 30 Hz is C iv) 
. -513 vv 

redig met v . In dat frequentie-interval is C (v) > C <v) 
vv uu 

even-

4. In het frequentie-interval 5 Hz< v < 30 Hz wordt voor C (v) en C ·v) 
VV WW 

aan de isotropierelatie voldaan (zie Hfdst. VI) 

5. Het spectrum van "UW, C (v), draagt voor 0.01 Hz< v < 30 Hz significant uw 
bij tot bet turbulente impulstransport - p uw. 
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Om het turbulente impulstransport voldoende nauwkeurig te bepalen moet 

voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 

- De meetapparatuur moet tot 100 Hz onvervormd meten 

- De meetperiode moet tenminste 20 minuten bedragen. 
I 

6. De schuifspanning'puv die wij gemeten hebben verschilt duidelijk van nul. 

Een sluitende verklaring is hiervoor niet gevonden. 

7. Evenals enige onderzoekers v66r ans willen wij benadrukken dat de turbulente 

structuur van de atmosferische· snelheidsgrenslaag niet na te·:bootsen zal 

zijn in een windtunnel. 
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Inleicling 

Al sedert een eeuw wordt er onderzoek verricht naar turbulentie in de atmosfe

rische grenslaag. De interesse gaat vooral uit naar het turbulent transport van 

impuls, warmte en materie. Meting van het turbulent transport vereist kennis om

trent dat frekwentieinterval dat significant bijdraagt tot de produktie van deze 

overwegend verticale fluxen. Daartoe worden de dynamische eigenschappen van tur

bulente grootheden in de vorm van vermogens- en kruisspectra vastgelegd. De tech

nische ontwikkeling in het laatste decennium heeft deze beschouwingswijze mogelijk 

gemaakt. Wij zeggen dat spectra (of correlatiefuncties) de structuur van turbulen

tie beschrijven. 

In dit onderzoek hebben wij speciaal de structuur van snelheidsturbulentie op 

geringe hoogte boven het aardoppervlak bestudeerd. Daartoe zijn in Schoonheeten 

(nabij Deventer) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 

de drie snelheidscomponenten op ca. I meter hoogte momentaan gemeten. Van de aldus ', 

gekregen gegevens werden met behulp van analoge technieken (filters e.d.) vermogens-

en kruisspectra bepaald. 

In de literatuur wordt bijzonder weinig aandacht besteed aan de niet-stationariteit 

van het systeem waarin gemeten wordt. Daarom hebben wij over zeer lange perioden 

(6 uur) gemeten, in de hoop binnen deze perioden, tijdsintervallen te vinden waar

in het systeem bij benadering stationair is geweest. 

Voor onze metingen gebruikten wij de hetedraadanemometrie. Met behulp van een stel-

sel van hittedraden kunnen de momentane snelheidscomponenten gemeten worden. Mede '' 

dankzij de zeer compacte ruimtelijke opstelling van de hittedraden kunnen hoge fre-

kwenties waargenomen worden. 

In dit verslag zal ik aan de volgende punten aandacht besteden: 

a) Het systeem waarin wij meten. 

b) Probleemstelling; aanpak; enige definities. 

c) De meettechniek. 

d) De verwerkingstechniek. 

e) Foutenanalyse. 

f) Meetresultaten en de interpretatie daarvan. 

g) Conclusies. 
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Hoofdstuk I Het systeem waarin wij meten 

Tengevolge van een drukgradient onstaat een luchtstroming. Door de aan

wezigheid van wrijvingskrachten ontwikkelt zich een snelheidsprofiel. In 

de onderste lagen van de atmosfeer is de schuifspanning evenwijdig aan het 

aardoppervlak groot en is de toename van de snelheid met toenemende hoog-

te groot. Op grote hoogte is de schuifspanning klein en is de toename van 

de snelheid met toenemende hoogte eveneens klein. De schuifspanning wordt 

volledig bepaalt door turbulent impulstransport. Dit komt doordat het aard

oppervlak aerodynamisch ruw is; voorzover bekend, kan de visceuze schuif

spanning worden verwaarloosd. Daar waar het turbulente impulstransport ver

waarloosbaar klein is, gaat de atmosferische snelheidsgrenslaag over in de 

ongestoorde stroming. Deze grens is echter vaag en kan in hoogte sterk vari

eren. Dit is toe te schrijven aan de thermische toestand waarin de atmosfeer 

verkeert. Bij een thermische instabiel evenwicht wordt de verticale beweging 

van de lucht versterkt. Er kan vrije convectie optreden, zodat tot op zeer 

grote hoogte (>5000 m) transport plaatsvindt. In een thermisch stabiele at

mosfeer wordt iedere verticale beweging onderdrukt. Bestaat er op geringe 

hoogte (bijvoorbeeld 80 m) een zone met thermisch stabiel evenwicht (een 

temperatuurinversie), dan kan deze zone SOIDS gezien Worden als de bovenkant 

van de snelheidsgrenslaag. 

De thermische stabiliteit kan beschreven.wordeu mat behulp van de potentiele 

temperatuur, 8. De potentiele temperatuur is constant in de hoogte indien 

een luchtmassa welke isentroop wordt verplaatst over een zekere hoogte de

zelfde temperatuur behoudt als de omringende lucht. De thermische stabiliteit 

is nu nauwkeuriger te definieren: 

thermisch instabiel: ae/dZ < 0 

thermisch stabiel: · ae/3Z > 0 

In onderstaande figuur zijn twee geheel verschillende toestanden geschetst. 
~w ~w · 

,; 
,; 

/ 

,,v ., 
/ 

/ 

thermisch instabiel 

u .. 

I0/#1 

y,v, 
/ 

temperatuur inversie op ca. 80 m 

figuur 1,1 

x, zr 
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Tot op ca. 0.1 van de grenslaagdikte is de divergentie van bet impuls

transport gering. Men noemt dit wel de constante schuifspanningslaag. 

Uit metingen in de constante schuifspanningslaag in windtunnelgrenslagen 

is gebleken dat daar een universeel logaritmisch snelheidsprofiel be

staat. Naar analogie hiervan tracht men in de micrometeorologie eveneens 

een logaritmisch profiel aan te passen: 

* U = ~ ln (Z /Z ) (I • 1 ) 
K o 

Hierin is u* de schuifspanningssnelheid ""(T./p) ! IC de constante van 

Von Karman. 

De grootheid Z is hier slechts de hoogte, waar de geextrapoleerde snel
o 

heid nul wordt. Bij windtunnelexperimenten is Z echter een specifieke 
0 

parameter van de uniforme wandruwheid. Dit behoeft voor de atmosfeer ech-

ter niet te gelden in verband met de onregelmatigheid van de bodembe

dekking. 

Vergelijking (I.I) blijkt goed op te gaan voor een zg. neutrale atmosfeer, 

dat is een atmosfeer waarvoor ae/az=O. Voor een niet neutrale atmosfeer 

wordt dikwijls een extra term ingevoerd. 

u* U = - x {ln(Z/Z }-iji(R.) } 
IC 0 l. 

(I • 2) 

Hierin is Ri het dimensieloze getal van Richardson. 

Ri = g x a e /a z / (T x (au/ a z) 2 ) 

Over het algemeen neemt /Ri/ met afnemende hoogte af. Dit kornt doordat 

(au/az) in het kwadraat voorkomt. Wij mogen daarom verwachten dat op lage 

hoogte en bij winterse omstandigheden (kleine instraling) de toestand bij 

benaderingnaitraal zal zijn. Volgens Lumley en Panofsky (1) geldt indien 

- 0.01 <Ri <0.01: 

lji(Ri)=- 4.5 Ri (I. 3) 

Op I meter hoogte veronderstellen wij daarom een logaritmisch windprofiel. 

Deze aannarne wordt ondersteund door metingen van Webb (2), die geen afwij

kingen van het logaritmisch profiel vond beneden een hoogte van 4 a 5 me-

ter. 

I 
' 
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In onderstaande tabel.zijn de orden van grootte gegeven van·de grenslaag-

dikte, de snelheid va~ de ongestoorde stroming, de schuifspanning aan de 
l 

wand, de snelheidsgradient aan de wand, de wandruwheid. 
! 

6 (m) Uoo(m/s) 2 -I 
Z (m) -rwand (N/m ) au/az z-ocs ) 

0 

15000 tot 5 tot 0.01 tot 0.001 tot 

' 100 100 0.2 3 tot 40 
I 

I 
I' 

'' Tot nu toe hebben we gedaan alsof het gemiddelde snelheidsveld tweedi

mensionaal is. Het is echter driedimensionaal. Dit is te wijten aan een 

traagheidskracht ,. de zogenaamde corioliskracht, die een gevolg is van de 

aardrotatie. Het evenwicht tussen drukkrachten, schuifkrachten en de 

corioliskracht bepaalt de richting van de windsnelheid. Op grote hoogte, 
' alwaar de invloed van het aardoppervlak zich niet meer doet gelden is de 

wind gericht langs de isobaren. Op het Noordelijk halfrond ruimt de wind 
:i 

op lage hoogte met toenemende hoogte. 
!, 

Indien de turbulenti'e alleen wordt veroorzaak door de aanwezigheid van 

het ruwe aardoppervlak wordt gesproken over wandturbulentie. Over de struc

tuur van de wandturbulentie in de atmosferische grenslaag is weinig bekend. 

De grootste wervels die geproduceerd worden, zijn in de orde van grootte 

van de grenslaagdikte (bijv. 1000 m). 

Nemen wij de ongestoorde stromingssnelheid als karakteristieke snelheid 

(bijv. JO ms- 1) dan is de bijdrage van deze wervels tot het turbulente 

energiespectrum gelegen tussen ca~ 0.001 en 0.01 Hz. De kleinste wervels 

(aan de wand geproduceerd) zijn in de orde van grootte van de ruwheidsele

menten (bijv. I cm). 

Neem als karakteristieke snelheid aan de wand de schuifspanningssnelheid u* 

(bijv. 0.3 m/s). De bijdrage van deze wervels tot het turbulente energiespec

trum zal dan ongeveer gelegen zijn tussen de 3 en 20 Hz. Evenals in de wind

tunnelgrenslaag neemt de bijdrage van de lage frekwenties met toenemende hoog

te toe. Er is echter een opmerkelijk verschil. Frank Lester Worley (3) laat 

in zijn dissertatie zien dat in een pijpstroming met ruwe wand, de ruwheden 

nauwelijks invloed hebben op het vermogensspectrum van de drie snelheidscom

ponenten. Wij verwachten daarom dat in pijpstromingen de viskeuze krachten 

dicht bij de ruwe wand nog steeds een belangrijke rol spelen. 

~~ _________________________ ..... ,,,.,,,,_.. ...... ,,_.....,"""'""'·•.,..,.i•"-'·; 
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De dimensionering van de beide systemen die hier vergeleken worden is dan 

ook volledig verschillend. De verhouding tussen ruwheidShoogte en grens

laagdikte in de windtunnelexperimenten bedraagt: 

z lo ~t/100 (Z • o.ooos m 6 • o.os m) 
0 0 . 

( 1. 4) 

Voor de atmosferische grenslaag boven een gebied met uniforme ruwheid 

bedraagt dit quotient bijvoorbeeld: 

Z /6 ~2 x 10-5 (Z = 0.02 m o = 1000 m) 
0 0 

( 1 • 5) 

In de windtunnelgrenslaag met aerodynamisch gladde wand blijken de viskeuze 

krachten van invloed te zijn tot een waarde 20 van de dimensieloze hoogte 

u*z/v.Aangezien de schuifspanningssnelheid in beide systemen van dezelfde 

orde van grootte is, zou deze voor windtunnelgrenslagen universele gang 

van zaken, slechts te meten zijn tussen de ruwheidselementen: 

Z = 20 x v /u* ~ 0.001 (m) ( 1 • 6) 

Aangezien juist op deze hoogte wervels van zeer hoge frekwentie worden 

geproduceerd, mogen wij niet verwachten deze nog aan te treffen op 1 meter 

hoogte. 

Laten wij in de atmosferische grenslaag daarom uitgaan van een volledig 

turbulente stroming boven de ruwheidselementen. Naar onze mening kan het 

bovenstaande bijzondere konsekwenties hebben voor de huishouding van de 

turbulente kinetische energie. Laufer(4) heeft hieraan voor de pijpstroming 

bijzonder fraaie metingen gedaan. Er blijkt dicht bij de wand een gebied te 

bestaan waar de productie van turbulente energie in evenwicht is met de 

dissipatie. Nog dichter bij de wand gaan andere grootheden zoals de dif fusie 

van drukenergie, de diffusie van turbulente kinetische energie en het visceuze 

transport een belangrijkere rol spelen, terwijl de bijdragen van de produktie 

en de dissipatie relatief afnemen. Dit gebeurt juist in het gebied waar de 

viskeuze schuifkrachten gaan overheersen. In de viskeuze sublaag bestaat een 

enorme divergentie van turbulente kinetische energie (5). 

Bovendien neemt er de turbulente schuifspanning snel af. Op 1 m hoogte boven 

het aardoppervlak is de divergentie van de turbulente kinetische energie klein, 

de turbulente schuifpsanning is op deze hoogten constant. De produL::ie van tur

bulente kinetische energie neemt dus naar beneden toe aangezien au/ 3:: toeneemt. 

Dit heeft in de literatuur (6) tot de veronderstellinggeleid dat de dissipatie 

en de produktie van kinetische energie in evenwicht zijn. 

I 
! 
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Hoofds tuk II Probleemstelling; aanpak; definities 

Wij stellen onszelf ten doel atmosferische turbulentie nabij het aard

oppervlak te bestuderen en te relateren aan wandturbulentie onder statio

naire omstandigheden. 

Het~~omt regelmatig voor dat tijdens een meting de windrichting geleidelijk 

verandert. Daardoor kan het voorkomen dat we met wisselende terreineigen

schappen stroomopwaarts van onze meetplaats te maken krijgen. 

De gemiddelde windsnelheid, of het gemiddelde kwadraat van de windsnelheid 

kunnen dientengevolge eveneens veranderen. Teneinde nu de relatie met sta

tionaire wandturbulentie te kunnen leggen, proberen wij of voldaan kan wor

den aan de volgende voorwaarden: 

a) De geoiddelde windrichting mag over een voldoende lange periode niet te 

sterk veranderen. 

b) Verdeel deze periode in N gelijke tijdsintervallen met duur T. T moet met 

bet oog op de tijdschaal van de wandturbulentie voldoende groat zijn. 

Binnen een groep van opeenvolgende tijdsintervallen mogen dan de tijdsgemid

delde snelheden berekend over opeenvolgende tijdsintervallen niet significant 

(zie bijlage ) van elkaar afwijken. Binnen dezelfde groep mogen de tijdsge

middelden van het kwadraat van de snelheid berekend over opeenvolgende 

tijdsintervallen eveneens niet significant van elkaat afwijken. 

Een groep die aan bovenstaande criteria voldoet noemen wij een zwak-zelf statio

naire periode. Doen wij bepaalde (fysisch acceptabele) aannamen (zie bijlage), 

dan mogen de tijdsgemiddelde grootheden beschouwd worden als te ziJn schattin

gen van de overeenkomstige ensemblegemiddelden van een stationair proces (zie 

bij lage). 

In deze beschouwing zijn slechts eerste en tweede orde momenten betrokken, 

omdat wij ons in deze studie zullen beperken tot het bepalen van tijdsgemiddel

de snelheden, de variantie van de snelheid en tot vermogensspectra. 

Definities 

Wij beschouwen twee stationaire stochastische processen {x{t)}en {y(t); 

De tweezijdige spectrale distributiefunctie 

de van de correlatiefunctie ~ (t): xy 
+ ()() 

·~ (v) is de Fouriergetransformeer
xy 

41 (v) == / ~ (t) x exp(-211' ,brr) dt (-oo<v«") 2 .1 
xy _

00 
xy 

~ (t) = E [x(t) y (t-T)] xy 2.2 
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Voorwaarde voor de geldigheid van relatie is dat de correlatiefunctie aan 
de volgende betrekking voldoet: 

' 

J 11'1 .(T) I dT xy ! ; 
i ~ 

< ClO 2.3 
-oo 

Wij definieren nu de eenzijdige spectrale distributiefunctie G (v): 
xy 

G (v) = 2 <I> (v) (v>O) xy xy 

G (v) bezit zowel een reeel als een imaginair deel: xy 

G (v) = J (v) - i Q (v) xy xy xy 

2.4 

2.5 

Het reeele gedeelte C (v) wordt het cospectrum genoemd. Het imaginaire deel xy 
het Quadraat-spectr~m. Het, cospectrum kan als volgt geschreven worden: 

C (v) = (G (v) + G'f(.(v))/2 xy xy xy 

:; <I> ' (\I) + qi ( -v) xy xy 

Omdat ~ (T) =$ (-T) geldt eveneens: 
xy xy ii 

to 

c (v) = 2r1c ~ (T)+• (T)} cos (2nvT)dT xy ~ xy yx 

Voor het cospectrum geldt: 

00 

0 

J C · (v) dv= 
xy 

00 

00 

j{q, (v)+¢ (-v) dv xy xy 
0 

= !{¢ (v) dv= ~ (o) = E[xy] 
-"° xy XY. 

2.6 

2.7 

2.8 

Indien {x(t)} en {y(t)} identieke stochastische processen voorstellen dan 

is af te leiden: 

00 

c (v) = 4 flP, . (T) cos (27TVT) dT 2.9 xx xx 
0 

00 

[x2J f C (v) dv = E 2. l 0 xx 
0 

Indien de beide processen ergodisch zijn dan zijn tijdsgemiddelde schattingen 

te definieren: 

schatting 'X2 van E[x2J 
schatting xy van E[xyl 

schatting C (v) van C ( .·) xy xy 

etc. 

_eupCJj#Z!JlJA 
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,.. 
c (~) wordt verkregen via analoge filtertechniek. · 
xy 

Indien wij de beschikking hebban over zwakzelf stationaire meetperioden 

dan heeft het zin tijdsgemiddelde snelheden en snelheidsfluktuaties te 

definieren: 

u - 'Cl + u 

w = w + w 

v .. v + v 

2. 12 

Van de momentane snelheidsfluktuaties kunnen varianties, covarianties 

en spectra bepaald worden: 

varianties 
00 

u2 = f C (v) dv 

V2 = 

0 

00 

0 
00 

0 

uu 

C (v) dv 
f vv 

J C (v) dv 
WW 

covarianties 

00 ,,.. 
uw = f c (v) dv 

uw 
0 
00 

UV. == f c ( \)) dv 
UV 

0 
00 

vw = f C (v) dv 
vw 

0 

2. 13 

De varianties kunnen op twee verschillende wijzen geinterpreteerd worden: 

a) Bijdragen tot de turbulente energie: 

b) Zij zijn evenredig met de diagonaal componenten van de Reynoldse spannings

tensor, respectievelijk: 

De covarianties zijn evenredig met de turbulente schuifspanningen, respec

tievelijk -Puw. - puv en - PVW , welke componenten zijn van de symrnetrische 

Reynoldse spanningstensor. 

l __ ' f 
' 

'i 

' i 
1. 
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Turbulentie heeft een driedimensionaal karakter. 

Daarom zou het energiespectrum eveneens driedimensionaal moeten zijn. De 
" 

vermogensspectra C (v), C (v) en C (v) zijn in feite eendimensionale 
UU VV WW 

aspecten van het driedimensionale vermogensspectrum (7). 

Zij warden daarom in turbulentie theorieen eendimensionale vermogensspectra 

genoemd. 

De niet-stationariteit van het systeem heeft stellig invloed op de spectra, 

zelfs voor hogere frekwenties. Dit komt doordat turbulentie een niet lineair 

verschijnsel is. Laten wij uitgaan van een zeer laag frekwente·verstoring in 

de windsnelheid. De produktie van kleinere wandturbulente verschijnselen 

(dicht bij het aardoppervlak) kan de geleidelijke toestandsverandering t.g.v. 

de verstoring vrijwel momentaan volgen. De produktie van de grotere wervels 

van een meer permanent karakter vergt enige tijd; de wervels die ontstaan zijn 

in de oude toestand, blijven nog enige tijd voortbestaan. 

Alhoewel de "laagfrekwente verstoring" altijd bestaat blijkt het mogelijk de 

invloed daarvan op de spectra klein te maken. 

Met verstoringen die van dezelfde grootte zijn als de schaal van wandturbulentie 

(bijvoorbeeld t.g.v. obstakels, sprongen in de oppervlakteruwheid) is het anders 

gesteld: zijn zijn niet van wandturbulentie te scheiden. 

t 

'··., f: 
i 

: -.~ 

Deze verstoringen kan men zo goed mogelijk omzeilen door een geschikte 

Het terrein client daartoe voldoende groot te zijn en moet een uniforme 

structuur bezitten. 

'IJ'.1 

'\' . ;,· 
teri:eJ..nkeuze S~ 

.'"' 
ruwheids- }~ 

!.~1.· ., ,, 
h 

In de buurt van de meetopstelling mogen voorts geen obstakels aanwezig ziJn. 

t 
l 
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Hoofdstuk III 

I 

! i 
~ 
1Het meten 

1. Snelheidsmeting met hittdraden 

Met de hittedraadanemometer kunnen momentane snelheden gemeten warden. 

Onze metingen werden uitgevoerd met de Disa 55DOO universeelanemorneter. 

Een zeer dunne· wolframdraad (met positieve weerstandstemperatuurcoefficient) 

wordt elektrisch op een constante temperatuur gestookt. Daartoe is de hitte

draad opgenomen in een tak van de brug van Wheatstone. Een servoversterker, 

teruggekoppeld over de top van de brug, drukt de brug een zodanige spanning 
I . 

op dat de brug in balans blijft. De hittedraad behoudt dan een constante 

temperatuur. Een en ander is weergegeven in het principeschema van fig. 3,1. 

fig. 3, 1 

Voor windsnelheden grater dan ca. 0.4 m/s is de warmteafgifte van de draad 

naar de lucht ten gevolge van gedwongen convectie overwegend en kan deze 
a evenredig met (Re) warden gesteld. Het toegevoerde elektrische vermogen is 

dan een maat voor de stroomsnelheid ter plaatse van de hittedraad. Dit komt tot 

uiting in de energiebalans volgens King: 

r2
R = (R - R ){ A~+ 
w w g 

3. 1 

R is de weerstand van de draad bij werktemperatuur.R is de ·weerstand van w g 
de draad indien deze de temperatuur van het omringende gas ZOU hebben. 

u is de normale snelheidscomponent ten opzichte van de draad. n 
R wordt constant gehouden, zodat voor de spanning E over de top van de brug 
w 

geldt: 

E
2 

• A + B (U )a 
n 

3.2 
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In verband met de te volgen verwerkingsprocedure werd a • ! gekozen. De 

constanten A en B werden zo goed mogelijk bij de gemeten ijkkarakteristieken 
' 

aangepast. A en B zijn afhankelijk van de luchttemperatuur, voornamelijk via 

de factor (R - R ). w g 
I 

Als gevolg van de thermische traagheid van het hittedraadsysteem kan een tijds-

constante van maximaal I ms verwacht worden. Voor atmosferische metingen is 

dit voldoende snel, aangezien zal blijken dat de voor ons doel van belang zijnde 

fluctuaties frequenties hebben van minder dan 100 Hz. Indien de hittedraad 

voldoende lang en voldoende dun is, is hij ongevoelig voor aanstroming in de 

lengterichting. Champagne (8) vond dat dit het geval is als het quotient van 

lengte en diameter (l/d) minstens 800 bedraagt. Voor onze draden bedraagt dit 

quotient 2000. Van deze eigenschap zullen wij gebruik maken om de afzonderlijke 

snelheidscomponenteri met een stelsel van hittedraden te meten. 

2. Meting van snelheidscomponenten met hittedraden 

Wij kiezen ons coordinatenstelsel als volgt: 

z,w 

x-as 

y-as 

evenwijdig aan het aardoppervlak en de gemiddelde windrichting 

evenwij dig aan het 'aardoppervlak loodrecht op de x-as 

Verder 

loodrecht op het x~y-vlak. 

is: ~ 
u de momentane snelheidscomp in de x-richting 

v de mornentane snelheidscomp in de y.;..richting 

w de rnomentane snelheidscomp in de z-richting. 

Wij gaan uit van de volgende hittddradenconfiguratie: 

draad in x-z vlak, maakt hoek w1 
met de x-as 

draad 2 l.O x-z vlak, maakt hoek ip2 
met de x-as 

draad 3 evenwijdig aan de z-as 

In figuur 3,2 is de configuratie geschetst. 

y,Y ~ , 

fig. 3,2 
x,u-

l.• 

' I 
I.'. 
-i~ 

.• 

'
.~.· •.. t•: 

'' 

·1 ..•• 't 
" • ~ 

' i· 
•J.! 

f '. 

"i 

·t: ... '.·.· \,: 
': 

i 
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Gemakkelijk is in te zien dat het hittedradenstelsel indifferent is voor het 

teken van de V-component. 

Voor de normale snelheidscomponenten van de hittedraden gelden de volgende 

relaties: 

u 2 = (U sinw1- w cos $1) 2 + y2 
n1 

u 2 = (U sinw2 "'.' w cos $2) 2 + v2 3.3 
n2 

u 2 = u2 + w2 
n3 

Zij sta.an in de volgende relatie tot de corresponderende te meten spanningen: 

Ef • A. + B. ~ 
1 1 1 1 

i ... 1,2,3 3.4 

Voor de kwa.draten van de nopnale snelheidscomponenten kan dus geschreven war

den: 

(Un. ) 2 2 
;:::. ((E; - A.)/B.)4 =a. 

1 1 1 . 1 1 

Combinatie van 3.3 en 3.5 leyert, indien ljl2 • ir-1/11 . . 
(U sin 1jl l - w cos ij11) 2 + y2 • al 

(U sin tjJ2 + w cos ij11)2 + v2 • a2 

u2 + w2 .,. a3 

Trek de eerste twee vergelijkingen van 3.6 van elkaar af: 

4 UW cos tj,i 1 sin tjJ1 • a 2 - a1 

Combinatie van 3.7 met de derde vergelijking van 3.6 levert: 

(U - W)2= a 3 - (a2 

(U + W) 2= a 3 + (a2 

al.) I (2 costj,i1 sin tj,i 1) 

a 11/(2 cosiji1 sin tj,i 1) 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

In het verdere betoog wordt ij11= ir/4 rad gekozen, dan is dus 2-cos tj,i 1 sin~1 = ]. 
Voordat uit (3.8) U en W eenduidig opgelost kunnen worden moet aan twee voor

waarden voldaan zijn: 

a) Het teken van U moet bekend zijn 

Wij kiezen de positieve x-as voortaan zodanig dat U > 0 is. 

Wij stellen dat steeds zal gelden: U > /W/ 

l' 

-~, ·' 
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I I : 
b) wij stellen als eis 1dat steeds zal gelden: U;> I wt 

Ga uit van twee snelheidsvectoren (Ui, O, W1) em (U2 , O, W2 ) . Wij 

veronderstellen dat W1 en Wz hetzelfde teken hebben, en dat U1 > /W1/, 

U2 < /W2/' U1 = /W2/ ·en u2 = 
; 

/Wi/ 

In figuur 3,3 is duid~lijk te zien dat bet hittedradenstelsel tussen deze 
~ 

beide snelheidsvectoren geen ·onderscheid kan maken. 

v~ - - - .. 
1C1 

figuur 3,3 

Als aan beide voorwaarden voldaan is dan zijn (U-W) en (U+W) definiet postitief, 

zodat daarvoor geschrev~n kan worden: 

(U-W) = 

(U+W) = 

(a3 -,. 
•1 

(a/+ 

I 

az + a1 ) 2 

az - a1 ) ! 
kunnen de momentane snelheden U en W opgelost worden. Ingeval l)J 1= rr/4 rad 

,1 

volgt uit de vergelijkingen van 3.6 de volgende relatie voor /V/: 

/V/ = {(a1 + a2 - a3)/2}! 3. 10 

De vraag is nu of tijdens de metingen aan de tweede voorwaarde altijd voldaan is. 
1_ 

De relatieve turbulente intensiteit (tiZ" ) 2 /U bedraagt voor atmosferische turbu-

lentie ca. 0.2. De relatieve turbulente intensiteit (~JZ)!/u bedraagt ca. 0.08. 

Daarom is te verwachten dat het zelden zal voorkomen dat aan de tweede voorwaarde 

niet wordt voldaan. 

Door de hittedraden 90° te kantelen zodat: 

draad in het y-x vlak ligt 

draad 2 in het y-x vlak ligt 

en draad 3 evenwijdig aan de z-as is, 

kunnen de snelheidscomponenten U en V en /W/ gemeten worden. De relatieve turbulen

te intensiteit van de v~component (\i'Z'/u) is in dezelfde orde van grootte als die 

van de U component, zodat wel iets vaker niet aan de corresponderende tweede 

voorwaarde (U >/V/) voldaan zal zijn. 

j,. 
f 
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De mathematische bewerkingen noodzakelijk om de gemeteri spanningen te herleiden 

tot snelheden zijn zo eenvoudig, dat zij elektronisch kunnen geschieden. 

Eisen te stellen aan de afmetingen van bet hittedradenstelsel 

In de voorgaande paragraaf hebben wij reeds vermeld, dat de tijdconstante t.g.v. 

de thermische traagheid van de hittdraden voor ons doel voldoende klein is. 

Er is een andere oorzaak die de mogelijkheid tot het meten van frekwenties hoger 

dan 100 Hz beperkt. Deze oorzaak is gelegen in de noodzaak dat binnen de ruimte 

opgespannen door de drie hittedraden de snelheidsvector ib richting en grootte 

onafhankelijk is van de plaats. Om hierover iets meer te kunnen zeggen, beschouwen 

wij het volgende model. 

Neem als specifieke grootte voor het meetelement A. Veronderstel dat verschijnselen 

met een lengteschaal kleiner dan A geen belangrijke bijdrage meer leveren tot de 

turbulente grootheden waarin wij geinteresseerd zijn. Stel nu de volgende dimensio
nerings_eis: 

:\ « A 3. l l 

De stroomsnelheid ter plaatse van het meetelement is U. Gebruik nu de hypothese 

van Taylor (9). De tijd T die een verschij.nsel met schaal 

nemer te passeren is: 

T = A 

u 

nodig heeft om de op-

3. 12 

Zeals uit de metingen zal blijken bevindt zich boven de 30 Hz in het vermogens

spectrum van u2 slechts 1% van de totale u2 • De passagetijd van de kleinere 

wervels bedraagt dus ca. 0.03 S. 

Als U = 3 mis dan zal A ca. O.l m bedragen. Als maat voor de opnemer kiezen W1J 

nu \= 0.015 m. Er is dan redelijk aan de dimensioneringsvoorwaarden voldaan. 

De drie hittedraden warden nu ondergebracht in een kubus met een. ribbe van 15 nun. 

Dit is schematisch weergegeven in fig. 3,4. 

IS lntn -·------

' 
J 

I iu r· ._,.. 
i~ 
I 
I • I ,/ 

zijaanzicht vooraanzicht bovenaanzicht 

figuur 3,4. 

De lengten van de draden en 2 bedragen ca. 21 

De lengte van draad 3 bedraagt ca. 15 nun. 

nun. 
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pe nittedraden zijn gepuntlast op zes eyenwijdige sch.er.P toegeslepen naalden. 

De naalden zijn geklemd in een klemlichaam, zoals geschetst is in figuur 3,5. 

Aanstroming geschiedt steedd in de lengterichting van de naalden. Het aanstroom

oppervlak van het klemlichaam is dan 20 x 20 nun. Het klemlichaam zelf is ca. 

170 mm van de hittedradenconfiguratie verwijderd. Het is zeer lastig de invloed 

daarvan op het stromingsveld bij de hittedraden experimenteel vast te stellen. 

Wij willen echter toch de grootte- orde van de beinvloeding kennen. Daartoe 

beschouwen wij de potentiaalstroming om een bol (met st~aal R) geplaatst in een 

uniform stromingsveld (zie figuur 3,6). 

Perspectief van de montage der hittedraden. 

figuur 3,5 
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figuur 3,6 

Voor de stromingspotentiaal geldt in dit geval: 
\ R3 

iJ; = u(X) r cos e ( t+ 2x3 ) 
i. 

Voor de radiele en de tangentiele snelheden volgt dan: 

Vr = aiJ;/ar = U cose (J-R3/r3) 
1 a 

00 

Vt = - - -±. = U sine (l+R3/~r3 ) . r -ae (X) 

Indien de bol niet aanwezig was zou gelden: 

Vr = U ,cose (X) 
Vt = U sine (X) 

----__ ....._ __ ---·-·· 

3. 13 

3. 14 

3. 15 

De verstoringen in de snelheisi~componenten U en W door de aanwezigheid van de 

bol zijn dus: H Ii 
~ R3 3 oU = - u cos2A.:.:...+ u sin2e !.....3 oo Vrj 00 2r 

R3 R3 . 3 R3 
sine(-;:;+ 2r 3) = U

00 
cose sin~ Ir3 oW = + U case 

00 

Kies r 10 Rene= 1/tO rad, dan is: 

oU/U '\, -1/1000 
00 

oW /U v l / l 0. 000 
00 

3. 16 

3.17 

3. 18 

Indien de turbulente intensiteiten(U2)i/U en(W2)1/u resp. 

dan geldt voor resp. oU/(u2 )!,, en· ou/(W2).( ··"' 
0.2 en 0.1 bedragen, 

ou/(u2) !<v-1/200 

oW/(w2)!<v 1/1000 
3. 19 

Daarom mag verwacht worden, dat de invloed van bet klemlichaam op de stromings

toestand ter plaatse van de hittedradencionfiguratie te verwaarlozen is. 

Het aanstroomoppervlak van de naalden beslaat ca. 5% van het aanstroomoppervlak 

van de hittedradenconfiguratie. 
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Daar l.S echter t.g.v. warmtegeleiding naar de naalden de draadtemperatuur lager, 

' zodat dit effect weer ve~zwakt wordt. 
I 

4, De constructie van de hitltedradenhouder 

De houder bestaat uit drie afzonderlijke lichamen(zie figuur 3,7). 

I Klemlichaam 

II lichaam 2 

III lichaam 3 

a 

b 

c 

figuur 3, 7 

stelschroef 

scharn~erpunt 

ronde cilindrische steel van klemlichaam. 

Het klemlichaam kan, doordat het met een ronde cilindri~che steel in een rond 

cilindrisch gat van het tweede lichaam past, om de lengte-as roteren. 

Het tweede lichaam kan in het verticale vlak scharnieren om een vast punt van 

het derde lichaam. Het derde lichaam bezit eveneens een rand cilindrisch gat, zo

dat het langs een verticale staaf in de hoogte verschoven kan worden.Bovendien kan 

dan de gehele houder steeds in de rindrichting gedraaid worden. Met deze construc

tie kan aan de hittedradenconfiguratie de gewenste orientering gegeven worden. 
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·~ :iet klemlichaam zitten de zes naalden geklemd. De naalden zijn ieder afzonder

.•. electrisch geisoleerd met isolatiekous. Het klemlichaam bezit twee referen

.<J' 
··tvlakken (op de foto het ender en het boven vlak) welke evenwijdig zijn. .. 
;• r.aaldpunten zijn nu zodanig geslepen dat de draden 1 en 2 hoeken van resp • 

. . ·~ en 37f/.4 rad met het bovenvlak maken. De fout in deze hoeken bedraagt maximaal 

., 120 rad. 

"· .ir een meting werd op het bovenste referentievlak een instrumenten waterpasje 

~ 11 1egd. Met behulp van de stelschroef a en door kleine draaiing om de lengteas van 

t't klemlichaam kan het referentievlak op ca. 7T/ 180 rad nauwkeurig horizontaal 

icsteld worden. De maximale fout in de hoeken ~l ~an ·~2 zou 7T/60 rad bedragen ware 

~ct niet dat het aardoppervlak ter plaatse niet precies horizontaal behoeft te lopen. 

mcetopstelling 

:.;..: brug van Wheatstone is zo ingericht, dat deze in evenwicht is als de hittedraad 

:et toevoerkabels dezelfde impedantie heeft als R4 in figuur 3,1. 

Als toevoerkabel voor de hittedraden wordt een 50 meter lange coaxiaalkabel ge

bruikt. Voor de impedantie R4 is daarom gekozen voor een even lange coaxiaalkabet 

afgesloten m~t een reele impedantie Rw (de weerstand van de hittedraad in warme 

toestand). 

De spanning E over de top van de brug wordt, verminderd met een constante tegenspan-

ning Et' als frekwentiegemoduleerd signaal op magnetische band opgenomen met behulp 

van een bandopnameapparaat (type CEC VR 3300). 

De tegenspanning Et wordt gegeven omdat de voorgeschreven modulatiediepte niet 

' l overschreden mag warden. De tegenspanningsapparaten zijn in de groep NH ontwikkeld. 

i Hun maximale bereik is 10 volt. Zij bezitten een tijdconstante van 10 µs (dit is 

i voor ons doel snel genoeg). 

Figuur 3,8 geeft een schematisch overzicht van de situatie voor een hittedraad. 

I ,., 
i 

AlleMo- t.,ape -
f2'l wr•tel"- + -- co.a(. K.tbc.L 

Ct rec.or -
bl"U.f o'er 

figuur 3,8 · 
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Aangezien de taperecorde~ zeer gevoelig is voor netspanningsfluktuaties werd de 

netspanning gestabiliseerd • 
• 

De elektronische apparatJur moet bij kamertemperatuur gebruikt worden. Daarom 
1 

werd deze in een directiewagen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 

geplaatst. Deze wagen mag de stroming ter plaatse van de opnemers niet verstoren; 

daarom moeten coaxiaalkabels van 50 m lengte worden gebruikt. 

Onderstaande foto geeft een beeld van de elektronische apparatuur; bepaalde onder

delen zijn door nummers aangegeven. 

H 
l )' ;r; 

'f i ~~-;;;-~~·rx:f' 
JI ---· ,,- : i! lf~~i:{1~~:~;~~~:ii~ 

,; 

figuur 3,JO 

I anemometer brugsysteem 

II anemometer brugsysteem 2 

III anemometer brugsysteem 3 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

3x50 m coax.kabel ter compen

satie 

fijninstellingen compensatie

weerstand (3x) 

tegenspanningapparaat (3x) 

taperecorder 

spanningsstabilisator 

·~ 
f 
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Figuur 3,11 geeft enig idee van de opstelling der hittedraden. 

figuur 3,11 

1 
1 r 
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soofdstuk IV De verwerkingstechniek 

J, De herleidin& van spanningen tot snelheden 

; . 

Uit hoofdstuk III blijkt dat drie grootheden (U,W en /V/ of U,V en /W/)uit een 

stelsel __ "7an drie vergelijkingen met d.rie onbekenden moeten warden opgelost. De 

vergelijkingen zijn van dien aard, dat zij betrekkelijk eenvoudig met behulp van 

een analoge rekenmachine zijn op te lossen. Hiertoe werd de EA! 680 analoge reken

machine, aanwezig bij de groep Meten en Regelen, gebruikt. De analoge rekenmachi

ne werkt in machine-eenheden. Bij de EAI 680 komt 1 me overeen met een spanning 

van IOV. (kwadrateren van 0.5 me (5V) levert 0.25 me (2.5 V)). 

In figuur 4,1 is het principeschema weergegeven. 

De volgende componenten komen daarin voor: 

vermeniivuldiger 

(potentiometer) x CV «X (a< 1) 

opteller/versterker .x ':[> • (Lor1-y) 

r. 
kwadrateur 

~ 6 x~ 

worteltrekker 

x [[] xll 

De niet-lineaire bewerkingen zoals kwadrateren en worteltrekken 
.. erg gevaarlijk, Zl.Jn 

omdat de bijbehorende elementen geen signaal nul kunnen verwerken. Het is daarom 

noodzakelijk de ingang&."P.anning van deze componenten zo groat mogelijk te maken. 

Men bedenke, dat /V/ of /W/ vrij dikwijls gelijk aan nul zullen zijn, omdat V 

en W gemiddeld vrijwel nul zijn. De worteltrekkers van de EAI 680 kunnen echter 

de wortel uit nul niet trekken, zodat dan /V/ of /W/ niet meer bekend zijn. 

Zeals in hoofdstuk III werd vermeld zijn de anemometersignalen vastgelegd op 

magnetische band met behulp van een taperecorder. De spanning die,de taperecorder 

bij het afspelen uitgeeft is een constante factor kleiner dan de opgenomen spanning. 

De potentiometers p002, p032 en p062 (zie fig. 4,1) heffen in combinatie met de 

"10-ingangen" van de versterkers 000, 030 en 060 dit effect op. 

I 
jl 

r 
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De anemometerspanningen Ej, E2 en E3 zijn verminderd met een tegenspanning Et 

op de band opgenomen. Metibehulp van de potentiometers pOOO, p030 en p060 wordt 
I 

de tegenspanning weer teruggevoerd naar de "1-ingangen" van de versterkers 

000, 030 en 060. De uitgangen van deze versterkers leveren resp~ in machine 

eenheden (me) 0.1 E1, 0. l E2 en O. 1 E3 . 

Uit de kwadrateurs 003, 033 en 063 komt dan resp. (in me) 0.01 E2 , 0.01 E2 
l 2 

0.01 E2 
3 i 

De potentiometers pOOI, p031 en p061 krijgen resp. de waarden /TO/B1,vlo/B2 

en /io/B 3 toegevoerd, de ;otentiometers p003, p033 en p061 resp. lf6A1/(10B 1) 

ifOA2/(lOB2) en lfOA3/(IOB3). A. en B. zijn hierbij de parameters uit de rela-
l. l. 

tie van King voor de desbetreffende anemometer (zie hoofdstuk III). De uit-

gangen van de versterkers 002, 035 en 065 leveren resp.: 

lfO E2 - A lfO •E 2 - A 
1 1 

B , TO 2 2 
.B en. TO 

1 ,,. 2 

li r:, 
kwadrateren levert: 

J 
·ii 

E2 -
3 

B 
3 

A 
3 

(in me). Tweemaal 

E. 2 - A. 4 

0.01 ( 
1 

B. i) voor i =. 1,2,3 resp. voor de uitgangen van 013, 043 en 073. 
1 

De rest van de bewerkingen verloopt analoog. 

De resterende potentiometerstanden zijn: 

p080 = 0.05, p75 = 0.05, p50 = 0.05, p20 ~ 0.05; p45 wordt zodanig gekozen, dat 

een tegenspanning voor de U-component wordt ingevoerd, zodanig dat de uitgang 

van 050 een spanning oplevert die gem.iddeld nul is. 

t.;: t. 

·l 
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Wij h~l;)peu . .rae.ds v~rmel~. dat.de constanten A .. en B. temperatuurafhankelijk zijn . 
........ ,l .. •-······~•"t:'- .... ··' • <'···v· ·•· ·•···· •. •.•.• . 

Indien er kleine temperatuurfluctuaties in de luchttemperatuur optreden is het 

mogelijk daarvoor te corrigeren. In eerste orde benadering zijn de variaties van 

A. en B. evenredig met de temperatuurvariaties (zie hoofdstuk V). Correctie is 
l l 

in principe mogelijk door aan de versterkers 002, 035 en 065 de met de heersende 

temperaturen corresponderende spanningen toe te voeren. 

Daar wif.geen temperatuurfluctuaties hebben gemeten, kon deze correctie niet 

worden toegepast. 

2. De bepaling van gemiddelde snelheden en gemiddelde kwadraten van de snelheden 

Figuur 4,2 geeft het principeschema weer ter bepaling van de gemiddelde sneiheid. 

J 

figuur 4,2 De bepaling van U 

De cijfers stellen de volgende apparaten voor: 

Honeywell 7600; taperecorder 

2 spanningsbron 

3 potentiometer (10 kn) 

4 Hewlett Packard 2212A; omzetten van spanningen naar frekwenties 

5 Hewlett Packard 5325A; elektronische teller. 

Het aantal spanningspulsen dat de omzetter (4) per seconde aan de uitgang geeft 

is evenredig met de spanning aan de ingang. 

De elektronische teller sonuneert het aantal pulsen over een periode van 10 s, en 

begint daarna weer opnieuw te tellen. De band wordt bij de verwerking 32 keer zo 

snel afgespeeld als hij werd opgenomen, zodat in feite gesonuneerd wordt voor een 

periode van 320 s. De combinatie van 4 en 5 functioneert als een zeer goede 

integrator. 
i I 
rl 
l 
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':j 1· ! 
Figuur 4,3 geeft het priricipeschema weer 

I ' 
kwadraat van de snelheden.1 

. "'L 
! I i 

ter bepaling van het gemiddelde 

figuur 4,3 De pebaling van U2 

1) tape recorder 

2) spanningsbron 

3) potentiometer 

4) omzetter t; 

5) elektronische teller 

6) P.A.R. 230 (Vermenigvuldiger /kwadrateur). 

De variantie van de snelheid wordt verkregen door u
2 

van u2 af te trekken: 

. 2 
= ijL - u 

De combinatie van 4 en 5 fungeert hier weer als integrator. 
?! 

3. De bepaling van vermogensspectra 

Figuur 4,4 geeft het principeschema weer ter bepaling van de vermogensspectra 
I 

figuur 4,4 

De apparaten met de nummers 1,2,3,4,5 en 6 zijn dezelfde als beschreven in de 

vorige paragraaf. Het bandfilter (7) is een serieschakeling van een laagdoor

laatfilter (K~onhite 3340) en een hoogdoorlaatfilter (Kronhite 3340). Dever

sterker 8 (Accudata 104) en de potentiometer worden gebruikt om het uitgangs

signaal van het bandfilter zo nauwkeurig mogelijk te kunnen kwadrateren. Op 

het bandfilter (met bandbreedte B en centerfrekwentie f. ) staat het signaal 
0 

x(t). De uitgang levert x(t 1 to,B). 

l 
i 

· 1'.1 •I 
·j 

f 

l 

s 
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Een schatting voor het vermogensspectrum C (£
0

) is nu: . xx 

~ ( f ) ;,, X2 ( t , fg p B) 
xx o B 

(zie bij lage) 

De bandbreedte B is evenredig met de centerfrekwentie f 
0 

B = a t 
0 

4. I 

4.2 

Gemeten is het snelheidssignaal u(t) .Als het signaal 32 keer zo snel ·wordt 

afgespeeld verkrijgen wij het signaal u1 (t 1): 

(t 1 = t/32) u1 (t 1) • ti(t/32) 

Een schatting voor het vermogensspectrum van bet signaal u(t) is: 

waarin v 
0 

C (v ) = uu 0 

f /32 
0 

4. De bepaling van kruisspectra 

.. z 2 u1 (t 1 ',fo,B) ~ 32 

af 
0 

4.3 

4.4 

Voor de rechstreekse bepaling van het kruisspectrum waren te weinig filters 

ter beschikking. Daarorn werden de kruisspectra indirect bepaald. Daartoe definieren 

wij bet integrale kruisspectrum I (v): 
xy 

co 
I (v) = JC (f) df 
xy v xy 

4.5 

Figuur 4,5 geeft bet principeschema ter bepaling van het integrale kruisspectrum. 

De apparaten 7a en 7b zijn twee hoogdoorlaatfilter (Kronhite 3340). Beide filters 

hebben een"ingebouwde versterker met versterkingsfactor 10. Met bebulp van de 

potentiometers 3a en 3b kan de uitgangsspanning van de vermenigvuldiger zo gunstig 

mogelijk gekozen warden. 

. f.i.·.·.' 

f 
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I 

Zijn x(t) en y(t) de ingangsspanning van de beide filters dan komen uit de 

uitgang x(t,f ) en y(t,f ). Het tijdsgemiddelde product van deze twee signalen 
0 0 

is een schatting van het integrale kruisspectrum: 

I (v) = x(t,f ) y(t,f ) xy o o 

Gemeten zijn bijvoorbeeld u(t) en w(t). 

00 

= f 1 c (f) df 
o xy 

4.6 

versneld afspelen geeft u1 (t1 ) en w1 (t 1) (t 1• t/32). Een schatting voor het 

integrale kruisspectrum I (v ) is nu: uw 0 

met 

Iuw(vo) = ul(tl, fo) wl(tl, fo) = Iu1w1(fo) 

v = f /32. 
0 0 

4.7 

; 

f 
.j 
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aoofdstuk v Foutenanalyse 

1• De invloeden van onnauwkeurigheden in de constructie van de hittedradenconfigura

tie en in de opstelling van de hittedradenhouder 

De hoeken w1en w2die de hittedraden 1 en 2 met bet referentievlak van het klem

lichaam maken (zie hoofdstuk III) zijn respectievelijk nooit exact7T/4 en 311/4 rad. 

Het referentievlak wordt zo nauwkeurig mogelijk horizontaal gesteld. De gemiddel

de luchtstroming ter plaatse behoeft echter niet horizontaal te zijn. 

Stel nu dat w1 en iJ; 2 de hoeken zijn die de hittedraden 1 en 2 werkelijk maken met 

de x-as (de richting van de gemiddelde stroming). 

Wij definieren onzekerheden olj; 1 en olj;2 in deze hoeken door middel van: 

w1 • rr/4 + oiJ;1 

iJ;2 =3rr/4 + oiJ;2 
5. 1 

Voor de kwadraten van de normale enelheden t.o.v. de hittedraden geldt volgens 

hoofdstuk III: 

Un2 = (U siniJ;1- W cosip 1 ) 2 
1 

Un2 = (U siniJi2- W COSijJ2 )2 
2 

un2 ... u2 - w2 
3 

+ v2 

+ v2 = a2 5.2 

Substitutie van 5.1 en 5.2 en verwaarlozing van de tweede orde termen in 6Pi en 

J ¢l levert: 

i(U-W)2 + y2 + oijJ1(U2 - W2) = al 

!(U+W)2 + y2 + OiJi2(W2 - u2) - a2 

Uit bovenstaande twee vergelijkingen volgt dan: 

De snelheden U en W zijn de werkelijke snelheden. 

5.3 

5.4 

Door de fouten in de hoeken i)J 1 en ip2 te verwaarlozen, zoals wij bij de verwerking 

gedaan hebben ontstaat uit 5.4 de volgende vergelijking: 

2 u1w1 = a2 - a 1 

u1 en w1 zijn hierin de berekende snelheden. 

De fouten in de snelheden worden als volgt gedefinieerd: 

6U = U - U1 

6W W - W1 

5.5 

5.6 

f , .. 
f 
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De fout in bet produkt UW is bij verwaarlozing van de tweede orde termen gelijk 

aan: 

w2 )/2 5.7 

Indien doorgerekend wordt met berekende snelbeden ul en w1 dan dient de derde 

vergelijking van (5.2) er als volgt uit te zien: 

u12 +w12=a3 5.8 

Substitutie van (5.6) en verwaarlozing van de tweede orde termen levert met 

bebulp van de derde vergelijking van (5.2). 

2 UoU + 2 WoW • 0 5.9 

Uit de vergelijkingen (5.7) en (5.9) zijn oU en oW op te lossen: 

oU = - w (oij11 + oij12 )/2 5. 10 

oW = u (oh + oij12 )/2 

Indien U >>Wis, dan is de absolute fout oW veel groter dan /oU/. Voor relatieve 

fouten geldt: 

0~ =-(oij1 1 +oij12)w/2u 

oW 
w 

5. 11 

De fouten in de boeken ijl1 en ij12bedragen maximaal 1/60 rad. Voor bet geval dat 

W = U/10 bedragen de relatieve foµten in U en W respectievelijk maximaal 1.5 °/oo 

en 15%. 

I 
1 2. De invloed van de lucbttemperatuur op de metingen 

I De ijking van de hittedraden gescbiedt bij een bekende constante luchttemperatuur. 
i 

' I 
I 

- I 

t 
l 
I 

Bij de metingen in de atmosfeer kan de gemiddelde lucµttemperatuur daarvan aanzien-

lijk afwijken. Bovendien kan er temperatuurturbulentie optreden. 

Wij gebruiken opnieuw de energiebalans volgens King: 

5. 12 

Rwwordt constant gebouden. Rg is afbankelijk van de lucbttemperatuur. Zoals wiJ 

zullen zien zijn A* en B* zeer zwak afbankelijk van de lucbttemperatuur. 

1) 
Opm.: Eis hier in tegenstelling tot in boofdstuk III de spanning over de 

bittedraad. 

~· 
' 

~-: . 
.~· f' 
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Daartoe maken wij gebruik van de volgende empirische relaties voor A* en B*(IO). 

A* • constante x Kf x 

B* • constante x Kf x 

= 
Cp xµf 

waarin pr -
f kf 

( ) 0.2 
pr f 

( )0.33 
prf x 

5.) 3 

De gaseigenschappen ·Kf (warmtegeleidingscoefficient), µf (dyPamische viscositeit) , 

Cp en pf rdjn afhankelijk ·.van de filmtemperatuur Tf, welke als volgt gedefinieerd 

wordt: 
T~ + !g 

Tf • 2 

T· is de constante temperatuur van de hittedraad. 
w 

Tg is de temperatuur van het omringende gas. 

Uit (5.13) bepalen wij de temperatuurcoefficienten 

-4 aA* 0.8 ~+ 0.2 1 ~ + .!.. l!!.t} = {c'P A .. aTf "£ aTf ClTf µf a~f 

1 aB* 0.67 ad+ ~~ -~ (lµf + o.s 2.£1. 
r = µ£ aTt pf aTf aTt Kf aT Cp 

f 
'dTf 

I 
en B'* 

5. 14 

aB* 
ClT : 

f 

5. 15 

De draadtemperatuur bedroeg tijdens de metingen ca. 160 °c. Bij kamertemperatuur 
0 bedraagt de filmtemperatuur ca. 90 C. Voor deze situatie zijn de in 5.15 voor-

komende temperatuurcoefficienten berekend: 

~~f = 2.34 10 - 3 

Kf f 

I ac· 10 -s ~ =-4 23 
Cp aT • 

f 
5. 16 

.£.Hi.• = 1. 27 10 - 3 

µf ClTf 

lei.' 10 - 3 
=-2 69 

of ClT • 
f 

Substitutie in s. 15 levert: 

~ aA* 2. 1 10 - 3 
= 

A aTf 

.k 3B* 0(10-5 ) 
B' aTf 

-----------~---,,i 
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* I , 
Voor 1 ~ geldt volgens v' e'rgeli.'J'ki.'ng "A* aT g : I 

i ' 
1 t aA * 

• 2 ft' aT 

(5.14) 

5. 17 

I f 
De temperatuurcoefficient van A* is dan gelijk aan I.OS x 10-3 (0 c-1). De 

temperatuurcoefficient van B* is verwaarloosbaar klein. 

Wij schrijven de relatie van King nu iets anders: 

£2 •A+ B vUn" 's. 18 

waarin A .. R(R;R ) A* 
w g 

B* B = RSR-R ) w g 

Voor de temperatuurcoeff icienten van A en B geldt: 

1 aA = __:!$ x ' ~ + -h aA* 
A ClT R-R R aT

8 
A F 

g "' g g g 
5. 19 

ClB -~0 - = --..=:2 x 
aT R-R g 'fl g B 

.. 2!i. +h 
R aT B 

g ' g 

': 11 
Ii 

weerstandstemperatuurcoeff icient en bedraagt voor Wolfram 

\I 
J· 
!.I( 

De wanne weerstand Rwvan de hittedraad is een factor 1.6 groter gekozen dan 

Rg. Voor de temperatuurcoefficienten van A en B geldt dan: 

1 
B 

~~ = - 5.83 ~ 10-3 (°C-l) 
g 

Wij zien dat de factor (R-R ) een veel grotere invloed op deze temperatuur
"' g 

coefficienten heeft dan de factor A* , resp. B* 

Indien de gemiddelde luchttemperatuur bij de metingen 20°c lager is dan bij 

de ijking dan moeten A en B met respectievelijk + 9.6% en 10.6% gecorrigeerd 

worden. 

Wij beschouwen vervolgens de invloed van temperatuur turbulentie op de meting 

van de schuif spanning. 
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Wij gaan weer uit van vergelijking S~lS, 

relatie: 

waarin U bepaald wordt door de 
n 

u2 • (U sinw - w cos~)2 + v2 
n 

1/J is de hoek die de as van de in het verticale vlak opgestelde hittedraad maakt 

met de gemiddelde stroming. Voor bet gemiddelde snelheidsveld geldt dus: 

V = 0 en W = O. 

Wij voeren de volgende gevoeligheden 

aE B sin 1/J 
Su= - • -------au 4EIU' sinw 

aE 
Sv = - = 0 av 

aE 
Sw = - = aw 

B cos 1/J 

4E /U sinl/l 

. in: 

5.20 

Wij gaan uit van twee identieke hittedraden onder hoeken met de stroming van 

resp. ~14 en 3n/4. 

Voor de gevoeligheid geldt nu: 

Su1 = Su2 

G = G. = G 
T1 Tz 

Ir B 

4E ltJ 

= 1 ( aA + ~ /U) IE aT ar n 

5.21 

Voor de spanningsfluktuaties van de beide hittedraden tengevolge van temperatuur

turbulentie en snelheidsturbulentie kan nu geschreven warden: 

"' .e1 = S (u - w) + G T 

e2 = S (u + w) + G T 

5.22 

Verwaarlozen wij nu de temperatuurturbulentie dan onstaan er fouten in de snel

heidsfluktuaties u en w: 
'\, 

5u = - G T/S 

ow = 0 5.23 

f ··.·. 
f 
f 
t 
L· 
i 
t ..•. ~c,"" 

-------- -----~----··---------""''• 
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Wij zien dat indien wij identieke draden onder hoeken van n/4 en Jn/4 rad 

gebruiken de absolute fout in de w-fluctuatie gelijk aan nul is. 

De fout in de momentane schuif spanning pouw kan bij verwaarlozing van de 

tweede orde term als volgt geschreven worden: 

pouw • puow + pwou 5.24 

Met behµlp van 5.23 wordt deze vergelijking: 

pouw = pw'f G/S 5.25 

De fout in de schuifspanning is evenredig .._t .het :taJ;lbu~te ~~t'tfitetransport q. 
~~ ~ 

pouw = - q G/SCp ; met q • p Cpw'T 5.26 

Bij een gemiddelde windsnelheid van ca. 3 m/s bedraagt S voor de door ons ge

bruikte hittedraden ca. 0.5 Vs/ro en G ca. 1 xto-3 v/ 0 c. 
Bij een warmtetransport van 100 (W/m2) is de absolute fout in de schuifspanning 

2 xto-4 N/m2. Dit is t.o.v. de voorkomende schuifspanningen (ca. 0.01 tot 0.1 

N/rrl-) erg klein. 

3. De invloed van fouten in de ijkconstanten 

De ijkconstanten A en B uit de relatie van King zijn door middel van ijking op 

ca. 3% nauwkeurig te bepalen. De hittedraden blijken te verouderen: de ijkcon

stanten veranderen als functie van de tijd. Wij ijkten de hittedraden voor en 

na de metingen in Schoonheten. De constante B was voor de drie draden gemiddeld 

6% toegenomen. De constante A was nauwelijks veranderd. Bij de verwerking van de 

signalen hebben wij de gemiddelden van de ijkconstanten, zoals bepaald voor en 

na de metingen, gebruikt. De maximale relatieve fout in A en B bedraagt dan ca. 

5%. 

Wij gaan weer, evenals in de vorige paragraaf, uit van twee hittedraden gelegen 

in een verticaal vlak met hoeken van n/4 en 3n/4 met de stromingsrichting. 

Voor de spanningsfluktuaties t.g.v. 

= s1 (u - w) S1= lo1 
4E1/t1 
It 
If B2 
4E2 /0" 

snelheidsturbulentie geldt:· 

5.27 

De gevoeligheden S1 en s 2 bezitten respectievelijk fouten cS 1 en 5S 2 waarvoor 

5.28 

i 
I • 
! 

:l 

-I 

' I 

i 



In het meest ongunstige geval bedragen de relatieve fouten 5%. Voor de schuif

spanning betekent dit een roaximale fout van ca. 10%. 

4. Samenvatting 
r i 

ii 
: ~ 

a) De ijkconstanten A en B moeten voor de gemiddelde luchttemperatuur gecorri

geerd worden. 

b) De invloed van de temperatuurturbulentie op de meting van de schuifspanning 

is kleiner dan 1.%. 

c) Fouten in de hoeken iµ 1 en iµ2kunnen aanleiding geven tot aanzienlijke fouten 

in de W component, tengev~lge van het feit dat een schijnbare W wordt ge-
:i 

vonden. De fout in de w fluctuaties zal als gevolg hiervan maximaal 15% be-
1·. 

dragen. De fout in de sch'uifspanning t.g.v.cij)1 en cijJ2kleiner dan 1/60 rad 
j ' 

wordt eveneens maximaal 1S%. 

d) De invloed van onzekerheden in de ijkconstanten A en B bedraagt maximaal 10% 

voor de schuif spanning. 

e) Op grond van het voorgaande zijn maximaal de volgende relatieve fouten te 

verwachten: 

in de turbulente schuifspanning, puw : 25% 

in de standaardafwijking van de U-cpmponent, {~·z)!: 5% 

in de standaardafwijking van de W-component, (WZ')i:25%. 

,, 
·t.· . .... . _:.r 

t.· .. 1 t·I 
~ 

.. ,<,ii 
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Hoofdstuk VI De meetresultaten en de interpretatie daarvan 

1. De meetreeksen 

In de periode van 11 tot 14 februari 1970 zijn te Schoonheten in totaal 8 

metingen van 6 aaneengesloten uren gedaan. 

Gedurende een drietal van de metingen was de snelheid te gering om betrouw

bare resultaten te kunnen verkrijgen (met onze hittedradenconfiguratie kon 

vanaf ca. 1 m/s gemeten worden). Een deel van de metingen kon op grond van 

het criterium van zwakke stationariteit niet gebruikt worden. Dit was groten

deels te wijten aan voortdurende verandering in de windrichting. In totaal 

hebben wij 12 perioden gevonden, waarin over stationariteit gesproken kan wor

den. In tabel 1 zijn de gegevens over deze perioden opgenomen. 

Onderstaande foto geeft enig idee van de situering van de meetplaats. 

t 3 
. 

t 
~ 
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Tabel Gegevens omtrent de meetreeksen 

datum tijd code 

11/2/'70 12.15-13.08 III 1 1. 12 o. 15 0.08 

13.08-14.01 III 2 1.20 o. 18 o. 12 

16.03-17.00 III 3 1.06 0.25 0.21 ---- ~---- -·-'----'--- =-- . . 

12/2/'70 2. 14 c,,·==-o ~i4'~::::; . - ---· ·-----~---.-...-- _._ 

12 • 15-1 3 . 15 I 0.030 0.037 0.44 0.011 

13. 45-15 . 1 5 I 2 2.75 0.37 0.050 0.051 0.37 0.008 

15 • I 5- 1 7 • 15 I 3 3.03 0.45 0.061 0.063 0.38 0.008 

13/2/'70 00.30-01.23 .II 2.84 0.54 0.093 0.070 0.31 0.013 

01.23-02.16 II 2 2.66 0.53 0.088 0.065 0.30 0.015 

02.16-03.09 II 3 2.51 0.50 0.083 0.061 0.30 0.017 

03.09-04.02 II 4 2.39 0.41 0.090 0.049 0.26 0.013 

04.02-04.55 II 5 2.34 0.44 0.069 0.043 0.25 0.011 

04.55-05.48 II 6 2.34 0.40 o. 105 0.037 0. 18 0.008 
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De meetseries I en II betreffen de meting van de U- en W componenten. De schuif

spanning -p-;; werd bepaald. 

Serie III betreft de meting van de U en V componenten. Van deze serie kon daarom 

de schuifspanning -puw niet bepaald worden, echter wel puv. 

De meetresultaten voor de series I en II lopen nogal uiteen. Voor serie I is 'W2 
steeds ongeveer even groat als u*2

• Voor serie II is WZ" duidelijk groter dan u *2 • 

De schuifspanning voor serie I is kleiner dan de schuifspanning voor serie l.!.i_ 

alhoewel de snelheden van dezelfde grootte zijn. De correlatiecoefficient -uw 

(~;zi 
is voor serie II aanmerkelijk kleiner. Uit het logaritmische snelheidspro-

fiel werd de "ruwheidshoogte" Z
0 

berekend. Voor meetserie II is de berekende Z
0 

duidelijk groter dan voor meetserie I. Dit is des te merkwaardiger, omdat meetserie 

II is uitgevoerd boven een besneeuwd terrein, waarvan verondersteld mag warden 

dat de wandruwheid kleiner is dan die van grasland. 

Wij vermoeden dat meetserie II onder thermisch minder stabiele condities is uit

gevoerd dan meetserie I. Deze instabiliteit werkt sterker door in (U:Z-WZ)tdan in 

u*2 • Onder instabiele omstandigheden is het logarithmische profiel niet meer gel

dig, zodat de uit het profiel berekende Z
0 

geen maat meer is van de wandruwheid. 

Wij kunnen onszelf afvragen wat het effect is van het beschouwen van stationaire 

meetperioden. Gebleken is, dat onder stationaire omstandigheden de bijdrage van 

frekwenties beneden 0.002 Hz 2 tot 5% bedroeg van de totale u:z-· Voor :i:nstationaire 

meetperioden bleek dat de bijdrage van de frekwenties beneden 0.002 Hz 20% kon 

bedragen. Dit duidt erop, dat gedurende deze perioden invloeden van verstoringen 

met een grate schaal een rol speelden. Alvorens over te gaan tot de behandeling 

van de meetresultaten zullen e:ejst.enige.algemene begrippen ~n.re1aties besproken 

warden. 

2. Algemene begrippen en relaties 

a) ~ig~g~£h~EE~g_y~~-h~!-~~~~i~!~~i~~~!!_Y~~~S!~~~E!~!E~ 

Zij x(t) een signaal afkomstig van een ergodisch proces. Aan bet vermogensspectrum 

van x(t) stellen wij de volgende eisen: 

00 

0 

/C (v)/ is eindig voor alle v~ 0 xx 

JC (v) dv is eindig xx 

t 
r 

l 
i. 
' ' ! 
~ 
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De eerste eis betekent in feite dat x(t) gemiddeld nul moet zijn en dat in 

x(t) geen harmonische componenten mogen voorkomen. 

Aan de tweede voorwaarde is dan en alleen dan voldaan als er een eindig getal 

A bestaat zodanig dat voor alle v > Q geldt: 

log C (v) < A - log (v) (v > O) xx 

Het cospectrum C (v) is de cosinu$ Fourier getransformeerde van de autocorre---- xx 
latiefunctie (zie de bijlage): 

00 

Cxx(v) = 4 f ~xx(•) cos2nvT dT 
0 

Uit deze relatie is eenvoudig aan te tonen, dat indien x • 0, C (v) voor xx 
v = 0 een eindige waarde bereikt, waarvoor wij schrijven: 

c (0) = 4 x-20 
xx x 

Gx wordt de rnacrotijdschaal van x(t) genoemd. Er geldt: 

e 1 r 
x = X2 J 

00 

0 

~ (T) d-r ·xx 

Turbulentie wordt isotroop genoemd indien de statistische eigenschappen geen 

voorkeur hebben voor enige richting. 

In isotrope turbulentie zijn alle schuifspanningen nul: 

puw = a puv = o pvw = o 

Eveneens de kruiscorrelaties: 

u(t) w(t+,) = 0 ; u(t) v(t+,) = 0 ; v(t) w(t+·r) = 0 

De autocorrelaties zijn ongelijk aan nul. Indien ti gericht is in de richting 

van de gemiddelde stroming dan geldt: 

£(;) = u(t) u(t+T) ~ 0 

g(T) = v(t) v(~+,) = w(t) w(t)w/(t+T) ~ 0 

f (,) wordt de longitudinale correlatiefunctie genoemd, g (T) de transversale 

correlatiefunctie. De longitudinale en transversale correlatiefuncties zijn 

verschi llend. 

·.~ 

t 
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Fouriertransformatie levert de eendimensionale vermogensspectra voor istotrope 
l 

I 
11 turbulentie: 

C (v) = 4 I I f(T} cos(2nvT )dt 
uu r, 

C (v) • C '(v) • 4 Jg(T} cos(27TVT ) dT 
VV. WW. 

0 

Het onderlinge verband t~ssen de spectra wordt gegeven door de volgende relatie 

(zie Hinze: Turbulence) 

-v2 
C (v) = C (v) = -vv ww;, 2 

I, 
I, 

c 
d ( uu(v)) 
dv v 

Uitgaande van dimensionele overwegingen leidde Kolmogoroff voor een zeker 

frekwentieinterval een relatie af voor het longitudinale spectrum C (v): uu 

Hierin is A de constante van Kolmogoroff. 

E de dissipatie van turbulente kinetische energie 

K het golfgetal ( = 2~v ) 
)! u 

Voor isotrope turbulentie yerkrijgen wij bet volgende beeld van bet spectrum 

~ C (v): uu 
'i 

- voor v-+-o be;eikt Cuu(v) een constante waarde 

- voor grote v bestaat er een frekwentieinterval waar1n C (v) 
-5/3 uu 

evenredig is met v 

- voor nog grotere v neemt C nog sneller af met toenemende v uu 

Wandturbulentie is anisotroop: de schuifspanning -puw is ongelijk aan nul. 

De grootste wervels die in een grenslaag voorkomen zijn in de orde van grootte 

van de grenslaagdikte. Aan de kleine kant vindt de beperking zijn oorzaak 

in de viskeuze dissipatie (bijv. van wervels van ca. I nnn). 

Vergelijken wij de atmosferische grenslaag met die in de windtunnel, dan zien 

wij dat het om systemen gaat van gepeel verscbillende grootte: 

I) Voor de atmosferiscbe grenslaag geldt bijv.: 

o= 1000 m 

meethoogte z =.I m ; U(z) = 3 m/s, z/ o= 0.001 

j\ 

r 

I 

fi 
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2) Voor de windtunnelgrenslaag zoals gemeten door Klebanoff geldt: 

o • 0.10 m 

meethoogte z = 0.0001 mr ~ (z) - 1 m/s, z/6 - 0.001 

Voorts blijkt dat ~2 , u*2 

zijn. 

voor beide systemen van dezelfde orde van grootte 

Het frekwentiedomein waarin de turbulente verschijnselen zich in beide systemen 

manifesteren verschilt echter aanzienlijk: 

voor de windtunnel geldt: 10 Hz ~ v < 5000 Hz 
' 

voor de .atmosfeer geldt: 0.001 Hz~ v ~ 50 Hz 

Een verschijnsel ter grootte z met een bewesingssnelheid ter grootte U(z) 

passeert een punt in een tijd z/U(z); daarom voeren wij de dimensieloze 

frekwentie z/U(z) in. Het frekwentiedomein is abeoluut gazien voor de wind-

tunnel V$el grot~r dan voor de atmosfeer. C (v) moet daarom veel kleiner uu 
zijn (zie ook paragraaf 4.1). 

3) Meetresultaten 

De meetresultaten zijn verwerkt in een aantal grafieken, waarvan tabel 2 

een overzicht geeft. 

t 
~ 
.'I 
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Tabel 2 Overzicht van de graf ieken 
i 
i 
'l 
~ 
~ 
i 

N Omschrijving meet reeks (zie tabel 1) 
0 

:• 

~ 
i 
' ., 

fig.I. C (v)/u*2 als functie van vz/U I 1,2,3 
uu * 

II II " vz/U fig.2. C (v)/u 2 II I,2,3,4,5,6 uu 

ii 
;~ 

l 
·~ 

l 
I 
l 

fig.3. C (v) " " II 
\) III 1 ,2 ,3 "-·--

uu 
fig. 4. C (v)tu* 2 II II II vz/U I 1,2,3 • ,_~,~···~-~.v---- > "~···--~-""'""--....,,,.._· 

WW ~ ·~..,._fiJll"-=--~~:::--=~ 

fig.5. C (v) /u*2 rr II " vz/U II 1,2,3,4, 
WW 

l 
$ 
.j 
1 

] 

f 
1 
~ 
) 

~ 
j 
1 
.~ 

j 

fig. 6. C (v) II II II 
\) III l ,2 ,3 vv 

fig. 7. +I !UT en Iw)'ij2 II II z/u I,3 uu 
fig. 8. -I I u*2 II . II II z/u I 1 ,2 ,3 uw 
fig. 9. -I /u*2 rr " .. " z/U II 1,2,3,4,5,6 uw 
fig.IO. -c /u*2 II " II z/U I,2 

fig.II. uw * II II II z/u {vgl. lit.) -vC /u 2 l,~ an: I,2 met uw 
fig.12. I (v) " II II III 1,2,3 

UV 
j 

l 
fig.I3. p(u) kansdichtheid u I, 1+2+3 

i 
.j 

·l 
fig. 14. p(w) II w I, 1.2.3 

; 
1 
~ 
·l 
l 

fig.15. p(u) II u II;1+2+3+4+5+6 

fig.16. p(w) II w II, 1 +2+3+4+5+6 
'.l fig.17. vergelijking van twee verwerkingstechnieken I,3 

C (v) \) 
uu 
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4) Discus$ie van de meetresultaten 

a. ~~!-Y~~~&~~~~E!~!!~-~uu<~L-~~-~~~-S!!~!!S!!!!~!-Y!~~g~~~~E~£!!~_!uw1~1 

In de figuren 1 en 2 zijn C (v)/(u*2) en f ... vz/U dubbellogarithmisch . uu . 
tegen elkaar uitgezet, voor de 3 perioden van meetreeks I en de 6 van 

meet reeks IL Voor 0.2 <f <10 is de helling constant en gelijk aan -5/3. 

c ( \)) l.S daar dus uu evenredig mei -5/3 
\) . Voor 0.008 < f< o. 1 is de helling 

min of meer constant en gelijk aan -4/3. 
'V 

Voor f rv 0.001 bereikt het 

spectrum een vrijwel constante waarde. Uit de hoogte van het spectrum daar 

ter plaatse werd de macrotijdschaal 0 berekend, deze is van de orde van 
u 

30 s. Aangezien voor f < 0.0006 C (v) nog slechts voor 2 tot 5% bij-uu . 
draagt tot u2, mag verwacht worden dat c (v) vrijwel "vlak" blijft lopen 

uu 
voor f < 0.001. 

Een interpretatie van de lichte knik bij f = 0.1 kan niet worden gegeven. 

De grote spreiding in Cuu(\l)/q*) 2voor de verschiUende me~tperioden~1is toe 

te schrijven aan het feit dat de correlatiecoefficient (u* 2/(~ WTfJnogal 

sterk kan varieren. C (v)/-;i. zou een aanzienlijk kleinere spreiding v.er-
uu 

tonen. Wij geven echter de voorkeur aan het beschouwen van C (v)/u~2 uu 
omdat dan duidelijk te zien is dat de atmosf erische snelheidsgrenslaag 

bij de verschillende perioden
00
in een enigszins andere toestand verkeerde. 

In figuur 7 is I (v)/ 'U2·:4r- f C (v) dv lineair uitgezet tegen f op 
llU 1l y UU 

logaritmische schaal voor meetperiode 13. In deze figuur is goed te zien 

dat C (v) voor 6 x to-4 
< f< 5 significant bijdraagt tot u2. In de figuur uu 

is aangegeven f = 1/euU; wij zien dat voor deze f-waarde I (v)/U2- ongeuu 
veer de waarde 0.5 bereikt. 

Wij vergelijken nu in onderstaande figuur globaal het dQ>~ons gemeten 

spectrum C (v) voor de atmosfeer met dat voor de windtunnel zoals gemeten uu 
door Klebanoff (11). 

C (v) uu 

\ 10
1 

_, 
10 

-2 
10 

_,, 
10 

-If 
10 

wind tunnel 

vf '\0' vz/U -

I 

•; 
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l ' ! 
Voor de windtunnel ligt C (v) zoals te verwachten was veel lager (vgl., ;: uu 
paragraaf 2c). Bovendien valt C (v) in dit geval veel sneller af met 

' uu ' 
toenemende v. Mi:sschien is dit echter te wijten aan het feit dat bij 

! 
' . de windtunnel ex~erimenten niet voldoend kleine meetelementen gebruikt. 

De beide spectra' zijn niet door variatie van een parameter tot dekking 

te brengen. 

In de figuren 4 en 5 zijn de grootheden C (v)/u*2 en f dubbellogaritmisch 

tegen elkaar uitgezet voor de meetreeksen~_en II. Voor 1< f<lO is de ., .. ~ 
helling -5/3, C (v) is dan evenredig met v 5! 3 • Voor 1< f< 10 is C ('J) 

VW WW 

tevens een weinig groter dan Cuu(v). De gestippelde lijn in figuur 4 stelt , 

het spectrum c* (v) voor dat uit C (v) berekend werd via de relatie voor i 
. WW UU f 

isotropie (zie paragraaf 2b), voor periode I,3. Wij zien dater voor l 
f >0.2 een grate overeenkomst bestaat tussen C (v) en c* (v). Wij hebben t 

WW WW • 

:~:::e:0;;:::~oond, dat voor hogere frekwenties aan de isotropie-relatie i 
\:, 

Voor f< I gaat bet:'. spectrum C (v) bijzonder snel vlak lopen. De bijdrage 
:, WW 

van de lagere frek~enties tot w2 is dus klein. Dit is duidelijk te zien 

in figuur 7. DaariA is I (v)/w2 lineair uitgezet tegen fop logarithmische 
WW 

schaal. De bijdrage van C (v) tot w2 voor f < 0.1 is gering. De bijdrage 
WW 

van hoge frekwentie tot w2 is relatief groter dan tot ~. In de figuur 

is eveneens aangegeven de grootheid f • J/0 U . I (v)/;i2 bereikt voor 
W WW 

deze waarde van f de waarde 0.5. 

c. ~~~-~~E~£S~~~~E~£~E~~-fvv1~L 

In figuur 3 is C (v) dubbellogaritmisch tegen vuitgezet en in figuur 6 uu 
C (v) tegen v; beide voor de meetserie III. De spectra C (v) en C (';) vv uu vv 
vertonen sterke overeenkomst. Voor v>J Hz bezitten beide spectra een 

helling -5/3. C (v) is daar echter iets grater dan C (v) • • vv uu 
Het spectrum C (v), aangegeven door de streeplijn, berekend uit de isovv 
tropierelatie vertoont voor f > I Hz grote overeenkomst met het gemeten 

spectrum Cv/v). 

-~~J 
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In hoofdstuk I spraken wij het vermoeden uit dat de produktie van 

turbulente kinetische energie in evenwicht is met de dissipatie van 

turbulente kinetische energie. 

De dissipatie wordt dan gegeven door de relatie: 
*2 au 

£• u -az 
Veronderstel nu een logaritmisch snelheidsprofiel. Bovenstaande verge

lijking kan dan als volgt geschreven worden: 

u *3 
£= --

K Z 

In het voorgaande hebben wij laten zien dat voor v> 3 Hz voldaan is 

d . . 1 • h ( ) • d d' - 513 aan e isotropiere atie, et spectrum C v is aar evenre ig met v uu 
Wij voelen ons daarom gerechtvaardigd voor v > 3 Hz het Kolmogoroff-

spectrum, dat geldig is voor isotrope turbulentie,' voor C (v) te steluu 
len: 

C (K) = A (e:)2/3 K-5/3 
uu 

' 

Voor A werd door Pond, Smith, Hamblin en Burling 
I 

(12) (1968) 0.48 gekozen. ~ 

Doen wij dat ook dan vinden wij met K • 'irrv./U en K • 0,40 de volgende 

t.elatie voor u*2 :. 

(u*~s = 3,85 (~) 213 vC (v) 
u uu 

v > 3 Hz 

Wij berekenden voor de meetseries I en II (u*2)s. In tabel 3 worden 

de waarden daarvan vergeleken met de gemeten waarden van u*2. 

Tabel 3.Vergelijking van gemeten en berekende (index s), 

waarden van (u*)2 

meetreeks u*2(m2/s2) 

Il 0.037 
12 0.050 
13 0.061 

II 1 
II2 
II3 
II4 
II5 
II6 

0.070 
0.065 
0.061 
0.049 
0.043 
0.037 

* (u 2)s (m2/s2) 

0.049 
0.071 
0.091 

0.071 
0.078 
0.074 
0.068 
0.075 
0.078 

(U *\Ju*2 
1,3 
1 '4 
1,5 

1,0 

l '2 
1,4 
l '7 
2'] 

;,~ 
'~, 

I 
f 
; 
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De op deze WlJze berekende waarden (u*2)s zijn significant groter 

dan de gemeten waarden u*2. De volgende G>orzaken ter verklaring van 

deze discrepantie komen in aanmerking: 

-A was te klein; met een grotere A, bijv. 0.67 blijven echter bij reeks 

II aanzienlijke verschillen bestaan, die aisschien samenhangen met de 

variatie van u*2 /(~.;2)i(zie tabel 1). 

-Het logaritmisch ~Tofiel behoeft niet .. ldig te zijn, dit geldt vooral 

voor reeks II in verband met de eerder genoemde instabiliteit. 

-De dissipatie is kleiner dan de produktie van turbulente energie. Er 

vindt netto transport plaats van turbulente kinetische energie van 

kleinere naar grotere hoogte. 

M yake, Stewart en Burling (13) vinden echter wel een evenwicht tussen 

productie en dissipatie. Deze onderzoekers vonden echter geen isotropie 

.;:: 

i 
voor hogere frekwenties (14), zodat het gebruik van het Kolmogoroff- ,.~ 

spectrum voor hun metingen niet volledig gerechtvaardigd is. Bovendien ' 

moet in aanmerking genonren warden dat de spectra die zij vonden voor f> ,~ 
_bijzonder scherp afvallen. Cww(u) was zelfs significant lager dan Cuu(v). ~ 

;;[,)' 

Naar mijn mening is dit gelegen in het feit dat de snelheidsopnemers ~~: 

~ die zij toepasten te groot waren; zij gebruikt:an een sonische anemometer. 

In de figuren 8 en 9 is de grootheid -I (v)/u:t-2 uw op lineaire schaal 

uitgezet tegen f op logarimische schaal voor de reeksen I en II. In 

figuur 8 zijn opnieuw 1/0 U en 1/0 U aangetekend. 
u w 

6 
?J~ 

~~;~ 
~~ 
:, ~ 

~ 

i Tussen deze twee waarden van f bedraagt de bijdrage van Cuw (v) tot het f;! 

turbulente impulstransport -puw ca. 65%. Voor f< 0.01 is de bijdrage tot .I 
-puw nog maar klein. De curve van meetserie I komt overeen met die voor ~ 

thermisch neutraal evenwicht, volgens Panofsky (15). 

Bij thermische instabiele omstandigheden is volgens deze auteur de bij

drage van de lagere frekwenties (£ <0.1) tot - puw relatief groter en 

bij stabiel evenwicht is de bij drage van de frekwenties (f > 0. I) tot 

- puw relatief groter. 
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' l I 
Meetserie II zou',uitgevoerd zijn onder thermisch instabiele condities. 

~ 

Dit is in overeenstennning met de 

stuk. In figuur ~O is - C /u*z 
I UW 

conclusie aan het begin van dit hoofd

tegen f uitgezet voor periode It. Dit 

is dus een typisbhe karakteristiek voor thermisch neutrale omstandighede~. 
! -5/3 

Voor £ > 1 is C : (\>) weer evenredig metv • 
uw 

In de literatuur is het gebruikelijk -vc /u*z op te nemen als functie uw 
van£. Ter vergelijking hebben wij dat eveneens gedaan in figuur 11. 

Opvallend is dat alle waarnemingen voor f < 0.3 eenzelfde verloop ver

tonen. De waarnemingen zijn alle onder thermisch neutrale condities, op 

vergelijkbare ho~gte, en bij vergelijkbare snelheden gedaan. 

Voor 1 < f <10 lopen de verschillende spectra onderling sterk uiteen. 

De grootste overeenkomst vinden wij met de meetresultaten van Weiler 

en Burling (16). Deze onderzoekers hebben eveneens met hittedraden ge

meten. De metingen van Miyake, Stewart en Burling en de metingen van 

Elderkin (17) ~ijken voor hoge frekwenties aanzienlijk van de onze af, 

waarschijnlijk als gevolg van de toegepaste meettechniek. 

In figuur 12 

Wij zien dat 

van 0.01 N/m 

aangegeven. 

+Z 

ill 

is v9or meetserie III I (v) uitgezet als functie van\, 
_ J UV 

puv een positieve waarde bereikt die in de orde van grootte 

2 gelegen is. In onderstaand~ figuur is de richting van ;:uv 

puv is de kracht per m2 in de x-rich

ting, die een luchtmassa vanuit de 

negatieve y-as op de luchtmassa op de 

positieve y-as uitoefent. 

Wij vermoeden dat het bestaan van deze schuif spanning toegeschreven moet 

warden aan bet ruimen van de wind met toenemende hoogte. Een sluitende 

verklaring is echter nog niet gevonden. 

t 
t 
I 
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In de figuren 13 en 14 zijn de kansdichtheidsfuncties p(u) en p(w) 

getekend voor meetserie I. Beide functies zijn gemiddelden over een peri

ode van 6 uur. In de figuren 15 en 16 zijn de kansdichtheidfunctie p(u) 

en p(w) gegeven voor meetserie II. Het zijn eveneens gemiddelden over 

een periode van 6 uur. De kansdichtheidfunctie p(w) is in beide series 

veel scherper dan p(u). Dit moet uiteraard toegeschreven worden aan de 

kleinere bijdrage van de lagere frekwenties tot WT. 
! ·l 

h. Y~!&~!!i~!~&-Y!~_&!!i~~!!i~~~!~~-~~-~!!!_&!!!~!!!i~!!!£~-~E!£!!~_fuui~1 r 

Wij zullen allereerst de termen geli~eariseerd en niet gelineariseerd toe-·1·· 

lichten. 

Gelineariseerd: Voor deze studie hebben wij getracht door een zo goed , 

mogelijk representatie van de experimentele ijkkarakteristieken door de 

relatie van King, de momentane snelheden via de elektronische apparatuur 

te vertalen in signalen die weer recht evenredig zijn met deze snelheden. 

Daarom spreken wij van linearisatie. 

niet-gelineariseerd: Hittedraad 3 van de hittedraden-configuratie is in 

eerste orde benadering alleen gevoelig voor de U-fluktuaties. 

Dit is als volgt eenvoudig in te zien. Voor bet kwadraat van de spanning 

over de hittedraad geldt: 

E2 =A+ B ( u2+ w2 )1 
Wij gaan er vanuit dat U >> lwl is en dat W = O. Voor de gevoeligheden 

voor de U en W component in het werkpunt U • U en W = W = 0 geldt nu: 

aE -= au 
B 

..,..4E_:/...,..._.U- • S 

aE = 0 
aw 

In eerste orde benadering geldt dus voor de op deze wijze uit de spannings 

fluctuaties bepaalde fluctuatie van U: 

ul ,.. (1/ S)e 
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Het sprectrum van ul noemen wij het niet-gelineariseerde spectrum, 

omdat gebruik is gemaakt van het niet-lineaire verband tussen E en u 
volgens King: E2(ij) = A+B IU. 
In figuur 17 is te zien dat de spectra C (v) en C 1 1 (v) voor lage 

uu u u 
frekwenties ca. 60% kunnen verschillen. Dit verschil moeten wij toe-

schrijven aan hogere orde termen in het verband tussen spanningen en 

snelheden. Om hierover iets meer te kunnen zeggen beschouwen wij de 

tweede orde termen in de Taylorreeks van bovenstaande betrekking tussen 

E,U en W. 

a2E ·(u=u, -s s2 w W=O)•w - i{lj) 

a2E (U=U, W=O) 
s 

? "'u 

a2E 
a uaw· .(U=U, w=o) = o 

Wij kiezen als voorbeeld U = 3 m/ s ;· E (U) =7 ,5 V ; S • 0. 5 Vs/m 

.Voor de spanningsfluktuaties over de draad geldt dan: 

e "' 0.5 u - 0.058 u2 + 0.083w2 

Dus voor de snelheidsfluctuatie ul geldt: 

ul • u - 0.116 u2+ 0.166 w2 

In de atmosfeer is W2 << u2zodat bij benadering geldt: 

U 1 'VU - 0, 1 16 u2 

Voor het spectrum C 1 1 geldt dus: 
u u 

De laatste term in deze vergelijking is te verwaarlozen. 

Het grote verschil tussen de spectra Culul en Cuu is dus gelegen in 

C 0 , welk spectrum blijkbaar voor lage frekwenties een belangrijke UUL 

bijdrage levert. De bijdrage van C 2 is sterk afhankelijk van de . uu 
turbulente intensiteit (u2)!/u • Indien deze erg klein is mag de 

ijkkarakteristiek in het werkpunt als lineair beschouwd worden. 

Blijkbaar is een turbulente intensiteit van 20% al veel te hoog. 
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Conclusies 

J) Het spectrum C {v) draagt voor fr«q1a:H.ies tuuen 0.003 en JO Hz in 
uu -

belangrijke mate bij tot u2 • \'oor t Hi < v < JO H: is c (\I) evenredig 
met "-5/3 uu 

-
Voor een nauwkeurige bepal 1na '-'An u2 11 ~..t'etap;>ar.Huur noodzakelijk waar-

mee tot JO Hz onvervormd g~11Zeten iuan v,rn!fin. Er is bij een stationaire 

stroming een meetperiode Ve!t .. itlt va~ r4. I uur. 

2) Het spectrum Cww(V) draagLvoar f u~>Jrat iu tuuen O, 1 Hz en I 00 Hz in 

belangrijke mate bij tot v2 • \'oar ~ !l: ¥ 'J < 30 Hz. is C (v) evenredig 
-5/3 . WW Z 

met \I • Tevens l8 in dit !rerpu•nf ic-ir.t4'f'VAl C (v} > C (v) • Om w ,_ .... .; uu 

voldoende nauwkeurig te kuntH!n b•i'•lc-a u tlechts een meetperiode van 5 

minuten vereist. De meet&pparAtuur DJt<t. t•.,t ca. I 00 lfa onvervonnd me ten. 

3) Het spectrum C (v) draagt voor frequt;!ntiiu tuuen 0.003 en 10 Hz in 
vv ··-:; 

belangrijke mate bij tot v'". V•.'or I l!.t ' v < 30 Hz is C (v) evenredig vv 
t - 5/ 3 b d. . - ( .) d d ( ) me v , oven 1en 11 c v ••r ~rotor an C v • vv uu 

4) Voor 5 Hz < v < 30 Hz. volde>an dt •JnH'.tU <.~ (\*) en C (v) aan de vv vv 
isotropierelatie. 

5) C (v) draagt voor frequ~ntio t~u•m ().Ol on 30 Hz significant bij tot 
uw 

het turbulente impuhtr1m1pMt - '' 11v • i~ Jo schui £spanning voldoende 

nauwkeurig te bepalen r.\4•1!'t. de ~.,c<t4ftpH:d«mr tot 100 Hz onvervormd kunnen 

me ten. Er moet tenminste ieJvh•t~• ee!1 pt<f iode 20 mi nu ten gemeten worden. 

6) De schuif spanning p UV d h vi} 1tf!~t0 eh h(lbhen vcrschil t duidelijk van nul. 

Een sluitende verklaring hfcrvo-0r htbh~n vij niet kunnen vinden. 

7) Evenals enige ondeuoek9U V{X7.f ont vi 1 hn vij benadrukken dat de turbu

lente structuur van de •t•at•tiKh• trutlhddtgrenslaag niet na te 

bootsen zal i:ijn in cum vindtur;r.d. 

·, 
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VI 11 

I. De ijking en de ijkkarakteristieken van de hittedraden: 

a) Vooral bij lage snelheden moet de ijking nauwkeurig kunnen geschieden. 

Tot nu toe was het niet mogelijk voldoende nauwkeurig te ijken voor 

snelheden kleiner dan 1 m/s. 

_h) Voor snelheden kleiner dan.l m/s voldoet de relatie van King niet 

meer. Er moet een betere aanpassing aan de ijkkarakteristieken gevonden 

worden, met name voor lage snelheden. 

c) Tijdens onze metingen veranderden de karakteristieken van de hitte

draden. Het is zinvol het "verouderingsproces" van hittedraden nader 

te bestuderen. 

2. De metingen.: 

Tijdens onze metingen hebben wij de drie spanningen E1, E2 en E
3 

recht-

streeks op de band opgenomen. De nauwkeurigheid is naar mijn mening 

aanzienlijk te vergroten door E1, E
2 

en E
3 

tijdens de metingen te her

leiden tot snelheden, welke op de band opgenomen worden. Indien dit 

niet mogelijk is dan is het in verband met de nauwkeurigheid zinvol 

het spanningsverschil E
1 

- E
2 

en de som E
1 

+ E2 rechtstreeks te regis

treren. 

3. De verwerkin& 

De verwerking is, zoals deze nu is geschiedt zeer omslachtig. Er kan 

zeer veel tijd bespaard worden door het gebruik van een goede correlator. ~ 

4. De invloed van de draadlengte 

Bij windtunnelexperimenten is het nog steeds een probleem hoe groot de 

snelheidsopnemers gekozen moeten worden. Naar mijn mening bezitten wij 

in de atmosf erische grenslaag een ideaal systeem om de invloed van 

de draadlengte op de metingen te bestuderen. 

:u:w;...,,.:;!J.,. ;;& 
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. j I 
gevoelighe1dvan de hittedraad voor de snelheidsvariaties u,v en w 

~ ; 

gemiddelde absolute temperatuur 

duur van een' tijdsinterval 
! 

duur van eenimeetperiode 
. I I f1lmtemperatuur {(Tw+Tg) 2} 

omgevingstemperatuur van de hittedraad 

werktemperatuur van de hittedraad 

temperatuurfluctuatie 

tijd 

(= t/32) veroorzaaktdoor versneld afspelen van de taperecorder 

resp. werkelijke en berekende snelheidscomponent in de X-richting 

snelheid op grote hoogte 

snelheid van een bol in een parallelstroming 

snelheid loodrecht op een hittedraad 

schuifspanningssnelheid (=·[/p) ! 
snelheidsfluctuatie in U 

ul(t 1) = U(t/32) 
·' 

snelheidscomponent in de Y-richting 
~ 1 

radiele snelheid 
i 

tangentiele sn'elheid 

snelheidsf luktuatie 1n V 

resp. werkelijke en berekende snelheidscomponent 1n de Z-richting 

snelheidsfluktuatie in W (= \I - W) 
wl (t 1) ;::. w (t/32) 

coordinaat in de richting van de stroming 

notatie voor een stochastisch proces 

notatie voor een stochastisch signaal 

coordinaat loodrecht op x en z 
notatie voor een stochastisch proces 

notatie voor een stochastisch signaal 

coordinaat loodrecht op het aardoppervlak 

maat voor de wandruwheid 
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aanduiding voor een absolute fout (OU.oW,ov,6A.·e~c.) 

turbulente dissipatie 

konstante van Kolmogorof f 
i 

warmtegeleidingsiermogen van de lucht bij filmtemperatuur 
~ 
' maat voor de grootte van de snelheidsopnemer 

lengteschaal voor de turbulente stroming 

frekwentie 

dynamische viscositeit 

kinematische viscositeit 

frekwenties 

massadichtheid van de lucht 

massadichtheid van de lucht bij de f ilmtemperatuur 

tijdsverschuiving in de correlatiefunctie 

schuif spanning 

spectrale dichtheidsfunctie voor de stationaire stochastische processen 

{x(t)} en Cy(t}} 

gegeneraliseerde spectrale dichtheidsfunctie voor de i,nstationaire 

stochastische pro~essen {x(t)} en{y(t)} 
.f 

correlatiefunctie 1:voor de stationaire stochastische processen {x(t) }en 
I• 
~ {y(t)} ( 

stromingspotentiaal 

hoeken van de hittedraden 1 en 2 met de X-as 

bolcoordinaat 

macrotijdschaal van de u-fluctuaties 

macrotijdschaal van de w-fluctuaties 

potentiele temperatuur. 
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Bijlage: Stochastische Signalen 

Zij gegeven een stochastisch prcces {x(t)} • Het proces wordt beschreven met 

behulp van de ensembleelementen xi(t). In theori'e gescheidt de classificatie van 

stochastische processen met behulp van ensemblegemiddelden zoals bijvoorbeeld: 

Definitie 

1
. I 
i.m -

N 

1
. 1 
i.m -

N 
~ 

etc. 

N 
I 
l=l 

x. (t) 
]. 

I {x. (t)x. (t+T) 
l. l. 

(bet gemiddelde) 

(de autocorrelatiefunctie) 

Een stochstisch proces 1s stationair als alle ensemblegemiddelden onafhankelijk 

zijn van t. 

Wij definieren eveneens tijdsgemiddelden zoals bijvoorbeeld: 

Definitie 

1
. I 
im -

T 
T-+oo 

1
. 1 
im -

T 
T-+oo 

etc. 

T 

0 

T 

0 

·x.(t)dt 
]. 

f x.(t)x.(t+•)dt 
l. l. 

Indien een stochastisch proces {x(t)} stationair 1s en alle ensemblegemiddelden 

gelijk zijn aan de overeenkomstige tijdsgemiddelden dan is het proces ergodisch. 

De meeste reele fysische processen zijn ergodisch, indien ze stochastisch en 

tevens stationair zijn. 

Voor ons soort experimenten 1s het te kosthaar, zo niet onmogelijk een groot 

aantal ensembleelementen te bepalen. Wij meten slechts een ensembleelement x.(t) 
l. 

en dan nog over een eindige periode T1. Atmosferische turbulentie voldoet niet 

aan bovenstaande scherpe definities van stationariteit en ergodiciteit. 
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Wij introduceren daarom de: volgende begrippen: 

-Zwakstationairiteit: een stochastisch proces 
' 

middelde (E[xJ) en de autocorrelatiefunctie 

is zwak stationair indien het ge

E[x. (t)x. (t+·r)] tijdsonafhankelijk 
l l 

voor 'i 
! 

zijn. E stelt hierbij de yerwachtingswaarde van de desbetreffende grootheid 
! gedefinieerd volgens: 
! +oo 

E(x.) f P(x.)dx., met de kansdichtheidsfunctie P, waarvoor geldt: ]_ ]_ l 
-00 

+<X> 

f P (x. ) dx. = 1 
]_ l 

I 

-Zwakergodiciteit: een stochastisch proces is zwak ergodisch indien bovenstaande 

verwachtingswaarden van de ensemblegemiddelden gelijk zijn aan de overeenkornstige 

verwachtingswaarden van de tijdsgemiddelden. 

Om het signaal xi_(t) (o<t<T 1) in een bepaalde klasse onder te kunnen brengen gaan 

r wij uit van onderstaande (fysische acceptabele) veronderstellingen: 

a) Indien het proces zwa~ stationair blijkt te zijn .dan is het proces tevens zwak 

ergodisch. 

b) Als een signaal afkomstig1van een stochastisch proces in opeenvolgende tijds-
., ti 

intervallen met duur T<<T.1 , significant verschillende tijdsgemiddelden vertoont, 
i 

dan is het proces instationair; verschillen deze tijdsgemiddelden daarentegen 

niet significant dan is het proces zwak stationair. 

c) lndien het tijdsgemiddelde kwadraat van x.(t) tijdsonafhankelijk is dan is even
i 

eens de autocorrelatiefunctie tijdsonafhankelijk. Deze aanname vereenvoudigt 

het stationariteitsonderzoek aanzienlijk. 

Indien bovenstaande drie veronderstellingen geaccepteerd warden, behoeft nog slechts 

zwakstationariteit aangetoond te worden, om de relatie met een stationaire stroming 

te kunnen leggen. De consequentie van deze procedure is wel, dat alleen eerste en 

tweede orde momenten beschouwd mogen worden. 

Wij gaan er van uit dat het signaal xi(t) over de periode T1 bekend is en verdelen 

T1 in N gelijke tijdsintervallen met duur T. Over ieder tijdsinterval j berekenen 

wij de tijdsgemiddelden xij en XI" j (j= I tot N). Beide tijdsgemiddelden kunnen 

nu gezien warden als waarnemingen van respectievelijk de stochastische variabelen 

x. en~. 
l l 

* Onder significant verstaan wij bier dat de variaties tengevolge van de instatio

nari tei t veel grater zijn clan de fluktuaties in de tijdsgemiddelden t.g.v. statis

tische onzekerheden. 

., 
' ' 
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Met behulp van de "Trend-test" (18) kan onderzocht worden of de N opeenvolgende 

waarnemingen van xi statis~isolt onafhanekl~jk z~jn; zo ook voor de N opeenvolgende 

waarnemingen van XZ . De "Trend-test is een parametervrije hypothesetest, die 
1 

zeer geschikt is om monotone tendenzen te detecteren. 

De periode T werd bij onze analyses op ca. 320 S gekozen. Het significantieni-

veau werd 5% (tweezijdig) gekozen. 

Wij beschouwen vervolgens twee reele stochastische processen {x(t)} en tu(t)} 

en veronderstellen dat de Fourier getransfo11t11eerden X(v) en Y (µ) van respec

tievelijk x(t) en y(t) bestaan. 

Dan geldt voor deze twee functies: 

+oo 

~(t1) = f x*(v) exp (-2Tiivt 1)dv 
-oo 

+oo 

-ro 

Het gemiddelde produkt van deze functies is de kruiscorrelatiefunctie. 

+oo 
ff E[x*(v)Y(µB exp 2Tii(µt 2-vt 1) dvdµ 2 
-oo 

Wij definieren nu de generaliseerde spectrale dichtheidsfunctie: 

3 

I 

Kies nu t
1
= t?= t. Indien de beide processen stationair zijn dan kan vergelijking ~ 

2 als volgt geschreven worden: 

~' (t,t) = ~' (O,O) = xy ·xy 

+oo 
If E [x* (v)Y (µ)] dvdµ 
-oo 

Wij definieren nu de spectrale dichtheid¢ (v) volgens: xy 
+oo 

JjJ (O,O) 
xy 

4 

5 

~ De vergelijkingen 4 en 5 zijn identiek zodat moet gelden: 

, .. 4' (v,µ) = Eix*(v)Y(µ)] = ¢ (µ)6(µ-\·) 
xy - xy 

Voor stationaire processen is¢ (v,µ) geconcentreerd langs de lijn µ=v. xy 

6 
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Voer nu de beide signalen ieder toe aan de ingang van een ideaal band filter 

met de volgende frekwentieresponsie: 

H(v,v.).. als v - B/2 </v/ <v + B/2 
0 0 .... 0 

daarbuiten. 

De uitgangen van de filters leveren: 

+oo 

x(t,v ,B) = f H* (v ,v ) Xt (-v) exp (-2rrvt)dv 
0 0 

-oo 

+oo 

y(t,v 0 ,B) = f H (u,~ 0 ) Y (u) exp (2niut)d~ 
--00 

Het gemiddelde product is: 

+cc 
E(x(t,v ~B) y(t,v ,B)-!•!JH*(v,v )H(1J,v )El-X*(v)Y(u)) . 

. 0 0 . 0 0 

...., exp 2~it(u-v) dvdu 

7 

8 

Voor het geval dat x(t) en y(t) afkomstig zijn van zwak stationaire stochastische 
processen geldt volgens 6: 

+40 

E[x(t,v0 ,B)y(t,v
0

,B)j"' J /H(v)/2 4'xy(v) dv 
...... 

Volgens vergelijking 2.6 kan hiervoor ook geschreven worden: 

00 

E[x(t, v ,B)y(t, v ,B)] • 
0 0 

0 

! /H(v, v )/2 C (v) dv 
o xy 

Indien de bandbreedte B van het filter erg klein gekozen wordt: 

c (v ) = lim Elx(t, v
0

,B)y(t, v
0

,B)j xy o 
B-+O B 

9 

10 

I I 

In het geval dat {x(t)} en {y(t)} beide zwakergodisch zijn is een schatting voor 
het vermogensspectrum C (v ): 

xy o 

C (v ) = x(t, v ,B) y(t, v ,B) xy o o o 
B 

In deze vergelijking komt de liaiet niet meer voor omdat een oneindig kleine 

bandbreedte niet te ven.;ezenlijken is. 

12 
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~ Gebruiken wij inplaats van twee bandfilters twee hoogdoorlaatfilters met de 

volgende frekwentieresponsie: 

' 

l r 

H(v, v ) = 
0 

als 

als 

Iv/> \) 
0 

/\!/~ \) 
0 

dan is op dezelfde manier als hierboven te vinden: 
00 

E [x ( t , \I ) y ( t , v ) ] = 
0 0 

J /H(v,v )/ 2 C (v) dv 
o xy 

0 

00 

= · f C (v) dv = I (\I) 
v xy xy 

13 

Voor twee zwak ergodische pr8cessen {u(t)} en {y(t)} geldt nu voor de tijds-

gemiddelde schatting van I (v): xy -
14 I (\I) = x(t,\I )y(t,v ) xy o o 

·• 


