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llOOFlJSTUK I 

Inleidin& en problee~mstelling 

§ I. Het turbulentieonderzoek in de werkeenheid Turbulentie van de vakgroe2 

.!.!:.ans portfysica 

Het turbulente transport van impuls, massa en warmte speelt een zeer belang

rijke rol in de atmosfeer, de oceanen en in de techniek. 

Hoewel de basisvergelijkingen voor (turbulente) stromingen reeds lang 

bekend zijn en er een overvloed van experimentele resultaten bestaat, 1s 

men er tot op heden niet in geslaagd een sluitende theorie voor het 

turbulentieprobleem op te stellen. 

Een juist inzicht in het turbulentie mechanisme is dus vereist en het 

leveren van een bijdrage tot het verkrijgen van dit inzicht is het doel 

van het onderzoek in de werkeenheid Turbulentie van de vakgroep Transport 

Fysica, afdeling der Technische Natuurkunde, aan deze Technische Hogeschool. 

Het onderzoek 1n het laboratorium werd,en wordt voornamelijk nog steeds, 

uitgevoerd in stromingen van lucht langs een eenvoudige configuratie: 

een horizontale vlakke wand, voor een deel te verwarmen en aerodynamisch 

glad. Deze wand is opgesteld in een relatief korte meetsectie van een 

windtunnel. De basisinstrumenten voor dit onderzoek zijn tot nu toe geweest 

de constante-temperatuur anemometer (C.T.A.) en de snelle dunne-draad 

thermometer. In de nabije toekomst zal misschien de laser-Doppler anemometer 

ook voor metingen in lucht te gebruiken zijn en daardoor een welkome 

aanvulling betekenen op de C.T.A •. 

De geringe lengte en doorsnede van de meetsectie 1n de gebruikte windtunnel 

leggen beperkingen op en wel vooral wat betreft de dikte van de turbulente 

grenslaag en de maximale waarde van de kengrootheid van Reynolds (Re). 

De atmosferische greuslaag daarentegen, en vooral het nagenoeg altijd 

turbulente deel dat zicl1 uitstrekt van het grondoppervlak tot enkele tien

tallen meters hoogte en oppervlaktelaag wordt genoemd, is vele malen dikker 

zodat een combinatie van experirnltnten in de windtunnel en metingen in de 

oppervlaktelaag zinvul lijkt. Het ligt dus voor de hand dat bestaande con

tacten met de N.V. Heidemaatschappij Beheer over vocht-transport in de 

grond en verdampingsvraagstukken uitgegroeid zijn tot het gezamenlijk 

meten van de turbulente transporten van voelbare warmte en waterdamp 

in de atmosfeer. Het deze gezamenlijke mt.~tingen werd aangesloten bij de 

bestaande ervaring en kennis in de 1,;erkeenheid t.a.v. hetedraadanemometrie, 
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snelle thennumetrÏL' t!n verwerking en interpretatie van meetgegevens. Het 

onderzoek is tevens van belang Vüur het berekenen van het transport van 

verontreinigingen in de onderste lagen van de atmosfeer. 

§ 2. Expe rimente ie Iw pal ir~ van Je V on Kármán constante 

Oe Von Kármán constante K is een maat voor de wisselwerking tussen de 

gradio::nt van de gemiddelde windsnelbeid en de turbulente fluctuaties en 

komt voor in vrijwel alle semi-empirische relaties die bij de beschrijving 

van het turbulente transport in grenslagen worden gehanteerd. Veelal 

wordt K - 0 ,t+ gekozen doch recente metingen in de atmosferische 

oppervlakte laag leverden K - 0,35. 

Een nauwkeurige bepaling van de waarde van deze belangrijke parameter is 

daarom voor een toetsing van de te gebruiken relaties van belang. 

Dit rapport bevat een voorstudie voor een nauwkeurige experimentele 

bepaling van de Von Kármán constante in de oppervlakte laag. Er wordt 

een voorstel gedaan voor de te gebruiken instrumentatie uitgaande van de 

kennis en ervaring van de werkeenheid en de specifieke eigenschappen 

van de turbulente stromingen in de oppervlakte laag. Een uitgebreide 

lijst van referenties dient als uitgangspunt voor een definitieve 

uitwerking van het voorstel in dit rapport. 

§ 3. Oe atmosferische grenslaag en oppervlaktelaag 

De troposfeer, dat is de laag waar1n menging in verticale richting optreedt, 

strekt zich uit tot gemiddeld 11 km hoogte en gaat via de tropopauze 

over in de stratosfeer. Oe grenslaag is dat deel van de troposfeer waar 

de wrijvingsinvloed van het aardoppervlak nog direct merkbaar is, hier 

bestaat een sterke verticale uitwisseling t.g.v. zowel mechanische als ther

mische onstabiliteit. Op een zonnige dag bevindt zich de bovengrens van 

de grens laag op ca. km hoogte, tijdens een heldere nacht met weinig 

wind kan de grenslaag daarentegen nageno<~g geheel verdwenen zijn. Het 

onderste gedeelte van de grenslaag wordt oppervlaktelaag genoemd. De boven

grens hiervan is niet duidelijk gedefinieerd. Boven de grenslaag zijn de 

richting en grootte van de wind zodanig dat er evenwicht bestaat tussen 

de horizontale drukgradient, de centripetale kracht t.g.v. de kromming 

van de isobaren en de Coriolis kracht t.g.v. de draaiing van de aarde om 

haar as. Deze wind heet de gradientwind. Als de kromming van de isobaren 

te verw<.~ar lozen is spreekt men van geostrofische-wind. 
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ln de grenslaag neemt bij afnemende afstand tot het aardoppervlak de 

turbulente wrijving tuewaardoor de gemiddelde windsnelheid afneemt en draait 

naar een riahting tegensteld aan de rLchting van de horizontale gradient 

van Je gemiddelde druk. De oppervlakte laag wordt nu zo gedefinieerd dat 

daarin de turbulente wrijving vrijwel constant is van grootte en richting 

(bv. minder dan 20% verandering over de oppervlaktelaag) en de gemiddelde 

windsnelheid in richting nauwelijks met de hoogte verandert. Bij een 

grenslaaghoogte van ca. I km 1s de turbulente wrijving constant binnen 

20% over een afstanel van ca. 50 m. 

In fig. I zijn op lineaire schaal de troposfeer en stratosfeer weergegeven. 

Het grenslaag karakter van de stroming in de atmosferische grenslaag 

komt hier sterk naar voren. Opm.:Tennekes [1] geeft een goed leesbare 

beschrijving van de grens laag. 

In de oppervlaktelaag zijn de turbulente fluxen, zolang de stroming u1 vol

doende mate stationair 1s en het oppervlak homogeen, vrijwel constant met 

de hoogte. Dit inzicht vormt de basis voor de zogeheten Monin-Obukhov 

gelijkvormigheidstheorie met als resultaat o.a. dat de gravimetrische 

stabiliteit kan worden gekarakteriseerd door de dimensieloze parameter 

c, = z/L; de Monin-Obukhov lengte L is een constante bij constante 

turbulente fluxen en z is de hoogte boven het aardoppervlak. De verticale 

opbouw van de oppervlaktelaag 1s 

onstabiel voor ç < 0 

neutraal voor 0 

stabiel voor c > 0 

In de oppervlakte-laag is kennelijk, vooral dicht bij het aardoppervlak, 

de waarde van c, klein ten opzichte van I. Een groot deel van de hedendaagse 

kennis van de stromingsverschijnselen in de oppervlakte laag berust op 

de hypothese van Monin-Obukhov; deze hypothese maakt het mogelijk de 

metingen welke nodig zijn voor de bepaling van de Von Kármán constante 

systematisch te ordenen als functie van de stabiliteitsparameter ç. 

§ 4. Indelins van Ji t: rap11ort 

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding E:~n een uverzi ebt van de indeling van dit 

rapport. 

In Hoofdstuk II worden de basisvergelijkingen voor de stromingsverschijnselen 

in de atmosferische grenslaag gegeven en toegepast op de stationair en 

horizon taal homogeen veranders te hit~ gemiddelde stroming in de oppervlak te

laag. De resultaten hiervan voen;n tot de Monin-Obukhov hypothese. 

Een kort overzicht omtrent de huidige kennis van de Von Kármán constante 
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wordt in Hoofdstuk III gegeven. 

In lloofdstuk IV komt de invloed van niet-stationariteit en inhomogeniteit 

aan de orde; uit deze laat!jte volgen eisen welke aan het meetterrein moeten 

worden ges te ld. 

In Hoofdstuk V wordt uitvoerig stilgestaan bij de middelingstijden 

welke nodig zijn om uit de meting van fluctuerende grootheden een goede 

schatting te kunnen maken van de gemiddelde waarde van die grootheden. 

Mede aan de hand van de gegevens li t de voorgaande hoofdstukken wordt 

vervolgens in Houfdstuk VI een voorstel gedaan voor de practische uitvoering 

van een experiment ter bepaling van de Von Karman constante in de atmos

ferische oppervlakte laag. 

In Hoofdstuk VII tenslotte worden de conclusies samengevat. 
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HOOFDSTUK 11 

De Boussinesq vergdijkin~en en de Monin-Obukhov h,y:eothese 

§ 1.0 De Boussinesq vergelijkingen 

De strorningsverschijnselen in de atmosferische grenslaag worden beschreven 

t.o.v. een op het aardoppervlak gesitueerd coordinatenstelsel. De x
3
-as 

(of z-as) wordt evenwijdig aan de loodlijn op het aardoppervlak gekozen 

terwijl het x
1
-x2 vlak (of x-y vlak) samenvalt met het raakvlak aan 

het aardoppervlak. 

In goede benadering is het atmosferische gas op te vatten als een ideaal 

gas. In de zogeheten Boussinesq benadering luiden de vergelijkingen 

bewegingsvergelijking 

y ( J< U. + UJI t.(. ) = - P · t; b - "' 4 D &. + 2 M. i)· ~ .. - .t ê .. 1_ f fl uk. 
0 c ' J ' ' r d J , 3 / 1 'J 'J"' . o J 

Il I. 0-0 

continuiteitsvergelijking 

II I. 0-1 

enthalpievergelijking 

Á (}. i 4 T - () · 7<. . 
J J J .; 

II 1. 0-2 

toestandsvergelijking 

II 1.0-3 ;( 

T.::r toelichting dienen bij deze vergelijkingen de volgende opmerkingen te 

worden gemaakt. 

- uitganspunt vormen de basisv<:rgelijkingen voor de stromingsleer, aan

gevuld met lineaire thermodynamische betrekkingen én de voor vele 

gassen en vloeistoffen van toepassing geachte lineaire relatie tussen 

de spanningstensor en de deformatie tensor (zgn. Newtonse fluida) 

(Serrin [2] ). 
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- de differenties di~ zijn gedefinieerd als ~p = p-p , Ap = p-p en 
r r 

61' '" T-T zijn betrokken op een in rust verkerende referentü'!atmosfeer. 
r' 

Oe stromingen in de atmosfeer kunnen gezien worden als een geringe 

afwijking van deze evenwicbtsituatie. Voor de referentieatmosfeer 

geldt: 

~· 'JJ T-t. o 

De "droge" adiabatische temperatuurgradient wordt gegeven door 

Door deze vier relaties wordt een referentieatmosfeer gekozen die het 

mogelijk maakt de enthalpievergelijking in de gegeven vorm te schrijven. 

(Calder [3] ) . 

Doordat p en T slechts zwak van z afhangen wordt in de vergelijkingen 
r r 

steeds de gemiddelde waarde over de beschouwde laag gebruikt en aange-

geven met p resp. T . 
0 0 

- In de Boussinesq benadering wordt dp/dt = 0 verondersteld; dit blijkt 

de verticale afmetingen van bet beschouwde stromingsveld te beperken 

tot waarden klein ten opzichte van I p/<l
3
pl; d.w.z. kleiner dan ca. 12 km 

in de atmosfeer, zoals direct uit bovenstaande betrekkingen voor de 

adiabatische refert!ntieatrnosfeer volgt. Eén uitzondering op de aanname 

van constante dichtheid wordt gemaakt en wel daar waar deze als product 

met de versnelling van de zwaartekracht in de bewegingsvergelijking 

voorkomt. 

- Behalve de dichtheid worden ook de stofparameters constant verondersteld; 

bovendien verwaarloost men de visceuze dissipatie in de enthalpiever

gelijking evenals faseovergang en chemische reacties. 

Uit deze opmerkingen blijkt wel dat de Boussinesq benadering van de 

basisvergelijkingen geenszins triviaal is. Voor een gefundeerde benadering 

wordt verwezen naar de betreffende literatuur (Dutton [4], Perez 

Cordon [s]) 

§ I. I Oe invloed van waterdamp. 

Zolang er geen condensatie optreedt voldoet waterdamp in de atmosfeer in 

voldoende goede benadering aan de idt:ale gaswet. Waterdamp komt 1n 

het atmosferische gas t'chttc~r niet iu Clmstante verhouding tot de andere 
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delen van dit gas voor zodat de invloed daarvan gescheiden moet worden 

behandeld. 

Allereerst levert de diffusievergelijking van waterdamp (index 2) in 

droge lucht (index I) bij constant veronderste.lde dichtheid p = r
1 

+ p
2 

en diffusie coefficient D: 

D ;>.). D 
J J J;z Il I. 1-0 

De toestandsvergelijking ondergaat een uitbreiding die resulteert in 

ll 1.1-1 

Hierin is M de molaire massa en i\M = M
1
-M

2
• 

De invloed op de enthalpievergelijking wordt verdisconteerd in een ver

andering van de soortelijke warmte bij constante druk. Voor een ideaal 

mengsel geldt voor de 1nassieke soortelijke warmte: C 
p 

waarin C 
pl 

waterdamp. 

de waarde is voor droge lucht en C voor de 
Pw 

Het quotient C /C 
1 

~ 1+0,01 als p = 20 mbar en p 
p p 2 

I 000 mbar zodat 

de correctie te verwaarlozen klein is. 

De correctieterm, 

zoals door Monin [ 6 J wordt ingevoerd, kan ui et juist zijn omdat deze 

nog afhangt van een willekeurig te kiezen referentietoestand voor 

z 

de massieke entropieën s
1 

en s
2

• In de referentieatmosfeer kan eveneens 

rekening gehouden worden met de aanwezigheid van waterdamp: 

JfJj, =0 
,; J :!, '% 

De differentie àC LS betrokken op Pz : 
,r 

§ 2. De Reynoldse sp1itsins; 

4 (! : ( j - j J/.P. "' ,{). () I D 
:1 2,1:. o Ia. Jo 

Voor de beschrijving van turbulente stromingsverschijnselen wordt op de 

veranderlijke grootheden in de vergelijkingen de zgn. Reynoldse splitsing 
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toegepast. Hiertoe wordt een grootheid f geschreven als 

f 00 f IJ' 

waann I het ensemblegemiddelde van f is. Uit alle mogelijke rnan.l.eren 

van middelen (b.v. in de tijd eu/of ruimte) blijkt het ensemblege-

middelde vanuit theoretisch standpunt de meest bevredigende keuze te zijn 

(Monin [7] ) • 

Na het uitvoeren van de spliti.>ing en het ensemblemiddelen van de zo 

verkregen vergelijkingen rei.>ulteren uit (II 1.0-0) en (-1): 

en uit (II I. 0-2) en (II I. 1-0): 

., 

II 2-0 

II 2-1 

Il 2-2 

k: L:.î 
s·1V"' II 2-3 

Bij deze afleidingen is gebruik gemaakt van (Il 2-0). Door de Reynoldse 

splitsing worden nieuwe grootheden gecreëerd 

de turbulente impulsstroomdichtheid: 

de turbulente -e,nthalpiestroomdichtheid: 9. c u.' t~ ï' 
0 p ' 

de turbulente 1-JaterdampsLroomdiclitbeid: .f
0 

Voor de kinetische energte q"' ~pu!u~ van de turbulente beweging .LS af te 
1 l. 

lei den: 

= - S'o u'. u.' . ' 
~productie en/of destructie~ 

II 2-4 

~· ("I "PI -1 u; tt- 2j'- u: -:t.j) 
-<·di ss ipatie-t- +divergentie+ 
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Ue eerste twee termen in het rechterlid geven samen productie of destructie 

van q al naar gelang het teken van deze som; de eerste term is een wis

selwerking tussen de turbulente (Reynoldse) spanningen -p u!u! 
0 ~ J 

en de gradient van de gemiddelde snelheid a.u., de tweede term geeft de 
J 1. 

invloed van de Arcllimedeskrachten weer. 

De denle term jn het rechter] id representeert de moleculaire di::;sipatie 

van turbulente kint:tische energie terwij 1 de laatste groep van termen 

het netto resultaat geeft van turbulente aan- of afvoer van turbulente 

kinetische energie. 

3. Een geidealiseerde st:romingssituatie in de oppervlaktelaag 

Een vergelijkenderwijze eenvoudige situatie ontstaat als de stroming 

stationair en gemiddeld horizontaal homogeen is. Zonder aan de algemeenheid 

afbreuk te doen mag in de gehele oppervlaktelaag de x
1
-as in de richting 

van de gemiddelde windsnelheid gekozen worden omdat de draaiing als 

gevolg van de Coriolis term verwaarloosbaar wordt geacht. De vergelij

kingen (II 2-U) t/m (!.I 2-4) gaan over in 

~-

(zr - "ü_t;;T II 1, ,{j /" JJ -jiJ - fo I J ) 

aÄ Llf' 0 II 

PJ tJ p = J Lij -1 8.3 {- fo u.'u/) II I J 

~ I 

IA? 

0 ::::- ;;J ( :.1 ;J !J-y - ~c Ü~ 
0 I" j 7è.3) II 

0 :: ~J ( D J3 4 .f
2 

----
u~ L} fz') II 

0 -- .Po u'u.' ;3 u
1 u~~P' d 2/- ;1~. li I 3 

'J ,~ 

--·-----
-- 03 ( u' 

,! 
Llp/ -+ u.'CJ J ,_ - 2/'<- u.~ -:~:.3) 

' 

3-0 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

x 

Uit (II 3-2) ~gt dat ~J 3 Cl 1 flp = 0; integratie van (II 3-0) en (II 3-3) t/m (-4) 

naar x
3 

levert: 

o ;;T-;7 
Jo t 3 II 3-6 

.,Jl_·. } 
) 
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constant 11 3-7 

constant ll 3-8 

In (ll 3-6) is d 1 ~p 
-3 -I -I 

ö'(IO Pa m )terwijl T
13

(o) = (f(IO Pa) zodat 

voor niet te grote x
3 

de invloed van ct 1 ~p gering is. Veelal wordt a
3

R."
3 

verwaarloosd; onder speciale omstandigheden, zoals geringe windsnelheid en 

hoge vochtigheid, zijn er aanwijzingen dat de invloed van de infrarood

absorptie niet klein behueft te zijn (Coantic [8] ) • 

Reeds op geringe hoogte zijn de moleculaire transporten te verwaarlozen 

t.o.v. de turbulente transporten; uit (II 3-6) volgt dat voor het impuls

transport dit reeds geldt als 

Ij.)~/ 

Onder niet-extreme umstandigheden zal dus in de stationaire, gemiddeld 

horizontaal homogene oppervlaktelaag 1n goede benadering gelden: 

I' - ) (ljj(o} 
z. 

riJ { AJ "' 9o u~o 

/IJ {KJ) 1-/J {o) = -Jo {!p U *o 7110 

E3 ( XJ) EJ co) .Po {,(Ko t!:lfO 

Vergelijkingen (ll 3-9) definieren karakteristieke schalen voor 
! 

- het impulstranspurt: u = (T In ) 2 (= schuifspanninosnelheid) * 13 0 IJ 

- het enthalpietransport: T =-H. I (p c u ) 
* 3 0 p * 

-het vochttransport: c* = E3/(p u) 
0 * 

Il 3-9 

Wegens (II 3-~ worden in het vervolg u , T en c zonder de index o 
*ü *o *o 

genoteerd in die gevallen waarbij u* niet met de hoogte varieert. 

De hypothese van Monin en Obukhov houdt zi.cb ujtsluitend bezig met 

stationaire, gemiddeld horL:ontaal homogene stromingsvelden in de atmos

ferische oppervlaktelaag. 
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Uit de vergelijkingeu In § 1.0 volgt dat slechts de coëfficienten 

o ct 1 r (1 "' .. f fJ /P.. -. 1:. . .",._ r z , . " - J J' , Jo ' d o :t 

bepalend zijn voor het stromingsbeeld. In §3 is al uiteengezet wanneer de 

moleculaire invloeden mogen worden verwaarloosd. In dat geval worden de 

randvoorwaarden vervangen door u = constant en T "" constant. 
* * 

Door de constanten 

o ajr u~ ~ ... T~ -'c. '11 0 J ~ ~ 

kan de stroming intern geparametriseerd worden. Dicht bij het oppervlak 

moet een directe invloed van de ruwheidselementen, in eerste benadering 

gekarakteriseerd door de zgn. ruwheidshoogte z , verwacht worden, doch 
0 

voor een hoogte z waarbij z/z >> I zal t.g.v. het sterk dissipatieve 
0 

karakter van de stroming geen directe invloed meer merkbaar zijn. 

De z-afhankelijkheid van elke gemiddelde grootheid I is nu te schrijven als 

f J ( z 

De op een geschikte wijze dimensieloos gemaakte I kan slechts een functie 

zijn van dimensielozl-: combinaties van de parameters. Uit deze vijf parame

ters is slechts één dimensieloze combinatie te vormen, nl.: 

S""' z./L 

waarin L = II 4-0 

De constante L wordt Hunin-Obukhov lengte genoemd; traditioneel wordt de 

Von Karman constante K in de definitie van L opgenomen en het teken is zo

danig gekozen dat L < 0 als T < 0. 
* 

Tot nu toe ~s dè invloed van het vochttransport buiten beschouwing gebleven. 

Uit de turbulente energie vergelijking kan L ook worden afgeleid. Deze 

methode geeft tevens aan op welke wijze c in de definitie van L moet 
* 

worden opgenomen. Onder neutrale omstandigheden (T = 0, c = 0) wordt 
* * op voldoende afstand van het ruwe oppervlak (z >> z ) de gradient van . 0 

de gemiddelde snelheid gegevt•n door (zie Hoofdstuk UI) 



De mechanische producLie van q in (Il 3-5) kan dan geschreven worden als 

ulu.l 
I j 

d i7 
J I 

Door term voor term in (Il 3-5) te delen door deze grootheid wordt de 

volgende uitdrukking verkregen: 

De up deze wijze gedetineerde Munin-Obukhov lengte 

correspondeert met (li 4-0) als c = 0 en geeft bovendien aan hoe L 
* 

II 4-1 

II 4-2 

zinvol gedefinieerd kan worden als c* f 0. Met behulp van de toestands-

vergelijking (li l. l-1) kan (ll 4-2) geschreven worden als 

L -t ... 

waarin 

of als 

-I 

1., -f 
L _, 

:I. 

u-: K- rp I;;) {li.J /Po c~") 
u: 3 K. (j ffo) (il M/ /11.t.) EJ 

•tJaarnt B = ll/ (LE
3

) de zgn. verhouding van Howen is en L de verdampings

warmte voor ~tJater. D." coefficient van B-I is ongeveer 0,07. 

ln verband met de dagelijks gang van H
3 

en E
3 

kan B nog alle waarden tussen 

+oo en -"" aannemen. Overdag zal B meestal positief zijn; in droge situaties 

(weinig verdamping) kan B grote waarden bereiken. 
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§ 5. De windschering 111 de niet neutrale oepervlaktelaag 

Volgens de resultaten van paragraaf 4 komen voor het dimensieloos schrijven 

van de windschering 

in aanmerking 
u,. en z. 

In de niet-neutrale situatie kan voor de windschering geschreven worden: 

~ Lf = {u
11 

I ...t.z.) ""-
J I I ~~ 

li 5-0 

De functie ~ is volgens de Monin-Obukhov hypothese uitsluitend afhankelijk 
m 

van de stabiliteitsparameter ç en is zó gedefinieerd dat in de neutrale 

oppervlaktelaag ~ (o) = I. Als ç = 0 gaat (II 5-0) dus over in 
. lil 

waaruit door integratie een logarithmische snelheidsverandering met de 

hoogte volgt; hierop wordt in hoofdstuk III nader ingegaan. 

Vergelijking (II 5-0) vormt de basis voor de experimentele bepaling 

van de Von Karm'án constante K in de atmosferische oppervlaktelaag. 

De experimentee 1 te bepalen grootheid (u*/ zCl 
3
ü 

1
) levert bij t; = 0 

de waarde van K. 

• 
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HOOFDSTUK lil 

De Von Karman constante i.n thermisch neutrale grenslaglilll 

§ I. Klassieke sluitingsmodellen 

De Reynoldse splitsing, hoe zinvol deze ook lijkt, introduceert het 

sluitingsprobleem: er komen meer onbekenden dan er onafhankelijke ver

gelijkingen zijn. 

Reeds vroeg heeft men getracht de turbulente schuifspanning -pu;uj 111 

verband te brengen met de gemiddelde snelheidsgradient a
3
ü, waardoor in 

eenvoudige stromingssituaties het gemiddelde snelheidsverloop kan worden 

berekend. 

Zeer bekend zijn de pogingen van L. Pr and t 1 ( 1925, mengwegtheorie), van 

Von Karman (1930, gèlijkvorndgheidstheorie) en van G.J. Taylor (1932, 

werveltransporttheorie). De werveltransporttheorie is ontwikkeld voor 

vrije turbulentie en wordt daarom hier niet nader besproken. 

Prandtl veronderstelde dat de correlatie tussen ui en u) tot stand komt 

door een turbulent mengproces dat analoog is aan het moleculaire meng

proces via thermische snelheden der ntoleculen; op grond van deze aanname 

komt hij tot de volgeilde relatie 

lil 1-0 

Deze betrekking Lm beschouwd worden als definitie voor de mengweglengte 1. 

Hoewel tegen de afleiding van (lli 1.0) een aantal bezwaren bestaan 

blijkt deze uitdrukking toch goed bruikbaar. Volgens Tennekes [9] is Z1J 

lil turbulente stromingen met slechts één onafhankelijke snelheidsschaal 

en één onafhanke J i_jke h!ngteschaa 1 dimensioneel noodzake I ijk. 

Von Karman gi.ng nog verder door te veronderstellen dat het turbulente 

t>tromingsveld in alle punten van dat veld gelijkvormig is en zich van 

punt tot punt slechts onderscheidt in de schalen voor tijd en lengte of, 

en dit komt op betzelfde neer, yoor snelheid en lengte. Onder de beslist 

foutieve aanname dat het gehele snelheidsveld tweedimensionaal is berekent 

V on Karman: 

III 1-1 
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en 

De hier optredende constante K wordt de constante van Van Karman genoemd. 

Het model van Van Karman heeft als nadeel dat de lengteschaal niet meer 

vrij te kiezen is. 

§ 2. Het lugarithmische snelheidsprotiel 

In een stationaire, gemiddeld horizontaal homogene grenslaag met te ver

waarlozen invloed van de horizontale drukgradient is de schuifspanning 

constant. Als enige karakteristieke snelheid is dan de schuifspanning

snelheid u* te kiezen. Op voldoende afstand van de wand, d.w.z. z >> v/u* 

voor een aerodynamisch gladde wand en z >> k voor een aerodynami.sch ruwe 

wand, waarbij k een maat is voor de hoogte van de ruwheidselementen, 

kan als karakteristieke lengte slechts de afstand tot de wand z gekozen 

worden. De relatie (lil 1-0) kan hier volgens de redenering van Tennekes 

met succes toegepast worden. 

Met de aanname 

1 = az (u = constant) 

worden de volgende resultaten uit (III 1-0) en (lil 1-1) verkregen 

V{ ; IC.. 

PJ tA 
1 

.: u*/ K::t: lil 2-0 
I 

Cl (zj- t"Z; (Z
0 

je (u*jlc..) In (zjz&>) I -' 

De lengte z ~s form<.::el een integratieconstante maar wordt bij stromingen 
0 

over ruwe oppervlakken wel in verband gebracht met geometrische eigen-

schappen van de ruwheidsel~..~menten, Het logarithmisch profiel kan slechts 

een beperkt geldigheidsinterval bezitten: z moet groter zijn dan k (of v/u*) 

terwijl U(z) altijd begrensd is. 

Het lugarithmiscbe snelheidsprofiel ts experimenteel al vele malen 

gevonden, zowel in pijpstromingen, in stromingen langs een vlakke wand 

en in de atmosfeer. De Von Karmán constante bleek vrijwel steeds 

ongeveer 0,4 te bedragen. De wijze van bepalen van K is de volgende: 

in dat gebied waar bet snelheidsprofieJ logarithmisch blijkt te zijn 

kan met (III 2-0) K hepaald worden. Vergelijking (III 2-0) kan dus 

als definitie voor K worden opgevat. 
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Behalve de boven gebruikte methude zijn er nog een aantal andere welke 

ook het logarithmisch snelheidsverloop opleveren. Monin [10] noemt er een 

aantal die bij constante schuifspanning tot de gewenste vorm voeren: 

- invariantie van de bewegingsvergelijkingen onder een Gallilei trans

formatie, gecombineerd met dimensionele overwegingen, voert tot 

(III 2-0). 

- invariantie van de bewegingsvergelijkingen van een wrijvingsloze 

vloeistof onder de transfunnatie: x. -~ Àx!; t + Àt 1
, samen met 

1. 1 

dimensionele beschouwingen, voert direct tot het logarithmisch profiel. 

Nog een andere methode maakt gebruik van een onderdeel van de storings

rekening: de methode \Bil elkaar overlappende asymptotische ontwikkelingen 

(matched asymptotic expansions) (Nayfeh [ 11]). 

Bij deze methode wordt het snelheidsveld in twee gebieden verdeeld: 

een wandgebied waar sterke veranderingen van de gemiddelde snelheid 

met de afstand tot de wand optreden en een buitengebied (of: kerngebied 

in pijp- en kansals tr(lming) . In beide gebieden wordt een asymptotische 

ontwikkeling gezocht van de snelheidsprofielen naar een kleine groot

heid s. Van het beschouwde probleem hangt af hoe t: gekozen moet worden. 

Wegens het ontbreken van een randvoorwaarde moet in het buitengebied een 

zgn. snelheidsverlieswet aangenomen worden (Gallilei invariantie!). 

Onder de aanname dat voor é.: -~ 0 binnen en bui ten beschriJving in een 

zeKer overlappingsgebied beide geldig zijn blijkt, als in beide 

gebieden eenzelfde sne lheids schaal karakteristiek is, in dat gebied 

het snelheidsprofiel logarithmisch te z1jn. 

De methode kan niet de grenzen van het overlappingsgebied aangeven, 

doch een winstpunt is het dat het logarithmisch profiel wordt verkregen 

m.b.v. een uniforme karakteristieke snelheid (bv. de schuifspannings

sne1heid aan de wand). De lokale schuifspanningssnelheid hoeft dus 

niet constant te ~ijn als funcUe van de afstand tot de wand. 

§ 3. Experimenteel bepa~.}de waarden van de Vlm Karman constante 

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat experimenteel bleek K ~ 0,4 

bij laboratorium proeven aan stromingen door pijpen en langs vlakke wanden. 

Dit neemt echter niet weg dat ook geheel andere waarden wel zijn gevon

den. Waoding [12] geeft in een tabel een dertiental K-waarden verkregen 

uit metingen boven kunstmatig ruw gemaakte oppervlakken. Behalve êén 

bij zonder hoge Wilarde, K = 0,62, zijn de overige waarden weer te geven 

door K = 0,15 + 0.07 
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De gemiddelde waarde van K uit deze twaalf bepalingen is dezelfde als 

door \-JooJing [12] wordt afgeleid voor oppervlakken waar zowel de 

ruwhei.dselementen als het (gladde) wandoppervlak tussen de elementen 

bijdragen tot de totale schuifspanning. Het lijkt erop dat de in het 

nader te u espreken Kansas experiment (Businger [13]) gevonden waarde 

K = 0,35 toe te schrijven is aan het gebruikte meetterrein: een 

stoppelveld met stoppelhoogte .. 18 cm. 

Ook Frenzen [12a] geeft redenen om K = 0,35 te verwachten. 

§ 4. As~mptotisch __ ~edrag van de V on Karman constante 

In paragraaf 3 is aangegeven dat re Von Karman constante af kan hangen 

van de ruwheidstructuur van het oppervlak, Een andere mogelijkheid 

wordt door Tennekes [14] aangegeven, Als uitbreiding op een eerste 

orde asymptotische behandeling (zie §I) van volledig ontwikkelde 

turbulente stroming in een gladde pijp komt hij in tweede orde bena

dering tot het volgende asymptotische gedrag voor de Von Karman 

constante 

K I IC f -
"" I 

De kengrootheid van Reynolds Re is hier gedefinieerd met de straal 
s 

van de pijp R en de schuifspanningssnelheid aan de wand u 
*'0 

III 4-0 

De waarde K 
00 

0,34 wordt door Tennekes gevonden uit een vergelijking 

met door Hinze [15] gegeven resultaten. De grafiek van Hinze met de re

latie (III 4-0) is weergegeven in fig. 2. Op zijn minst kan gezegd worden 

dat voor grote Reynolds waarden de voorspelling van Tennekes niet in 

tegenspraak is met deze experimentele resultaten, Toch is er wel kritiek 

op de door hem gevolgde procedure. De tweede orde correctie brengt de 

invloed van de gemiddelde horizontale drukgradient in rekening door 

een analogie op te merken met de eerste orde beschrijving van een pijp

stroming met drukgradient zodanig dat u*
0 

= 0. Volgens Chawla [16] is 

de gebruikte eerste orde beschrijving in deze laatste tiituatie echter 

niet de juiste. 
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Blackadar [17 J laat z1.en dat een eerste orde beschrijving van de neutrale, 

barotrope atmospherische gr~nslaag (zie appendix) ook tot een logarithmisch 

:meltuüdsprofiel voert in het overlappingsgebied. De storingsparameter is 

hierbij niet Re-l maar Ro- 1
• Hierin is 

s s 

een kengrootheid van Rossby gedefinieerd met de wandschuifspanningssnel

heid u , de ruwheid~:;lwogte parameter z en de Coriolisparameter 
*o o 

f = 2îl sin r/> ,met I> de geografische breedtegraad. 

Tennekes [1~ wijst erop dat het logarithmisch profiel 1.n de neutrale 

grenslaag zich tot veel grotere hoogten uitstrekt dan op grond van de 

constantheid van de schuifspanning verwacht kan worden; deze constatering 

ondersteunt de resultaten van de asymptotische benadering. Verder is het 

volgens hem mogelijk dat het voorspelde asymptotische gedrag van de 

Von Karman constante in turbulente pijpstroming ook zal gelden voor de 

atmosferische grenslaag. Voor dit asymptotische gedrag stelt hij voor: 

..t ... I I"' 

met 

en de geostrofische wind 

Uit de beschikbare informatie wordt de constante y op y "' 0,4 geschat. 

§ 5. Conclusie 

Oe Von Karman constante, gedefinieerd vlgs. (III 2-0), blijkt nog steeds 

een omstreden grootl1eid te zijn. Experimenteel lijkt de waarde afhankelijk 

te zijn van de oppervlaktegesteldheid, tenJij J theoretisch een asympto

tische afhankelijkheid van een kengrootheid van Reynolds of Rossby wordt 

gesuggereerd. Experimentele verificatie van vooral de theoretische 

voorspellingen is dus noodzakelijk. 
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HOOFDSTUK lV 

Stationariteit en horizontale homogeniteit 

§ I. Inleiding 

De Monin-Obukhov hypothese veronderstelt 

- stationariteit 

- horizontale homogeniteit 

- meethoogte z op voldoende afstand tot het oppervlak,maar in de 

oppervlakte laag. 

Volgens deze aannamen zijn de linkerleden van (Il 2-1) t/m (-4) nul. In 

de praktijk is hieraan echter nimmer voldaan. Wel komen situaties voor 

waarin de termen in de linkerleden van deze vergelijkingen verwaarloos

baar klein zijn ten opzichte van die in de t·echterleden. 

In de volgende paragrafen wordt in navolging van Wijngaard [19] een 

ruwe schatting gemaakt van de nog te tolereren instationariteit en 

horizontale inhomogeni te i t, beschouwd voor de grens laag als geheel, 

terwij 1 uitvoeriger wordt ingegaan op de invloed van veranderingen 

in de oppervlakte-ruwlieidspararneter. 

§ 2. Stationariteit 

In (Il 2-1) worden de drukgradienl en de Curialis kracht vrijwel in 

evenwicht gehouden door de verandering van de schuifspanning. Een 

grootte orde van deze laatste kan verkregen worden door aan te nemen 

dat het schuifspanningsverloop lineair is met de hoogte (Wijngaard [2~) 
2 

en afneemt van p
0

u*
0 

op z == 0 tot 0 op z = h (grenslaaghoogte). 

Voor stationariteit moet dus voldaan zijn aan 

u.2. ;t:_ 
1-o 

Een schatting van d.~ hoogte van de grenslaag onder neutrale omstandig

heden is h ~ 0,3 u /f. Als voorwaarde wordt dus verkregen 
*O 

Ju. f Jlo 

Als z >> z dan is lü) "'lel zodat met jcjulM0I "'20 blijkt, met 
-4°-1 

f = I. JO s , dat u
1 

over een uur binnen 1% constant moet blijven. 
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Veelal zal aan deze strenge voorwaarde niet voldaa.n zijn doch het is de 

vraag of dit ook nodig is, De invloed van niet-stationariteit komt 

via de verandering van de constant veronderstelde turbulente fluxen 

tot uiting Hl een verandering van de Monin-Obukhov lengte L. Een 

tijdschaal waar1n dit zich afspeelt kan dus gevonden worden in 

Als deze tijdschaal groot is t.o.v. de tijd waar1n de turbulentestroming 

zich aan de veranderende omstandigheden kan aanpassen is quasi-stationair 

evenwicht mogelijk. Deze insteltijd is een verhouding tussen een karak

teristieke lengte en een karakteristieke snelheid. In neutrale con

dities zijn dit resp. de hoogte z en de wandschuifspanningssnelheid u • 
litO 

Onder sterk instabiele condities is nog steeds z de karakteristieke lengte 

maar u verliest zijn betekenis en daarvoor komt 1n de plaats 
*O f 

uf = (z.u_3llp 1 .g/p
0

) als enige uit z, g/p
0

, ujEi)T te vormen snelheidsschaal. 

In de stabiele situatie is u de karakteristieke snelheid maar de 
'1'0 

karakteristieke lengte is nu de Munin-Obukhov lengte L. (Wijngaard [IY]). 
In een periode van 6 uren rond 14.00 uur (11.00- 16.30) was volgens 

Wijngaard [ 19 J in het Kansasexperiment de externe tijdschaal, gebaseerd 

op de turbulente warmte-flux, groter dan 4 uren, De insteltijd van 

de grenslaag (h/uf) was ca. 500 s, zodat wel een quasi-stationair even

wicht aanwezig was. 

Onder neutrale condities zal de insteltijd wel groter uitvallen; met 
-I 

de grenslaaghoogt~ h ~ 0,3 u•
0 

f wordt deze tijd 

k I u 
I MO 

3 aou j 

Deze waarde moet dan vergeleken worden met de experimenteel te vinden 

waarde van IL/ () Ll I t 

§ 3, Horizontale homo~eniteit 

.. 1 Aan horizontale homogeniteit t.a.v. de bewegingsvergelijking (II 2-1) 

is voldaan als 

Met u
1 

= Gen G/u ~ 20 blijkt dus dat, •o 



... 

--'2 3-

als de grenslaaghoogte h "' I km, de snelheid U 
1 

over een afstand t:.x = 10 km 

minimaal binnen 0,5% constant moet blijven. 

Een van de redenen waarom de adveetleve termen nit:!t te verwaarlozen 

behoeven te zijn is een verandering van de oppervlaktegesteldheid, deze 

komt tot uiting in een verandering van de ru\vheidshoogteparameter 

z
0

• Een eenvoudig geval, waarbij langs een lijn loodrecht op de stromings

richting van de gemiddt! lde windsne llwid een sprong in de ruwheidshoogte

parameter optreedt, is de laatste jaren vooral theoretisch onderzocht. 

In de volgende paragraaf zal daar aandacht aan worden besteed. 

§ 4. De invloed van een stapvormige verandering van de ruwhei?shoogte

parameter op de dimensieloze windschering 

ln de laatste twintig jaren 1s regelmatig, vooral theoretisch, aandacht 

besteed aan een in verhoud111g eenvoudig geval van inhomogeniteit in de .. 
aerodynamische ruwheid van het aardoppervlak, nl. een stapvormige ver-

andering in de ruwheid:;lwogteparameter z langs een lijn loodrecht op 
Q 

de gemiddelde windrichting. Het beeld dat hierbij naar voren komt is 

weergegeven in fig. 3. 

z.. 

t 

------- "-

IA.Ifl U.lf~ (x}, voor z,. o 

l.~ (z}" (u~11 j~<.) L (zfzo,) 

Fig. 3 

Ter plaatse x= 0 bevindt zicb een sprong in de ruwheidshoogte van z
01

naar 

z02 ; de sterkte hiervan wordt Wl::t!rgegeven door een sprongparameter 

-L (z I z ) 
OI I 0~ 
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In de stromingsrichling gaat zich een aan z
02 

aangepaste gl,"enslaag h(x) 

ontwikkelen terwijl boven de interne grenslaag 6(x) de stroming uitsluitend 

bepaald wordt door de bovenstroomse (x < 0) randvoorwaarden. 

Een rec~nte en gedetailleerde studie over dit probleem is uitgevoerd 

door Rao [zo]. 
Deze studie maakt gebruik van een hogere-orde sluitingsrelatie door 

modellen op te stellen voor de verschillende groepen van termen in de 

vergelijking voor de verandering van de Reynoldse spanningstensor. Het 

uiteindelijke resultaat omvat een gesloten systeem van zeven parabolische 

partiële differenttaalvergelijkingen die numeriek worden opgelost. 

De berekende *> verandering van u*
2 

(x) blijkt goed met de experimentele 

resu] taten van Bradley [22] overeen te komen. Een redelijke overeenstem~ 

ming wordt ook gevonden tussen de berekende en gemeten windsnelheidpro

fielen. Enkele resultaten van de berekeningen zullen nu gebruikt worden 

om een indruk te krijgen van de benodigde lengte van het uniforme 

bovenstroomse meetterrein. Hierbij \wrdt als criterium genomen dat 

onder neutrale omstandigheden de afwijking t.g.v. de ruwheidsprong 

van de dimensieloze windschering 

van de waarde I te verwaarlozen klein moet zijn. Alle afstanden en 

lengteschalen zijn in de numerieke studie dimensieloos gemaakt met de 

nieuwe ruwheidshoogteparameter z
02

• Welke waarden z
0 

kan aannemen 

ontlenen we aan understaande tahel (Pasquill [23], Plate [24]) 

~pe of SurL-ië:e 

'Mud flats, 1ce 

Smooth Sea 

Leve 1 desert 

Läwn (grass 

Lawn (grass 

10 m) 

5 cm) 

Luug grass ( 60 cm) 

Fu lly grown root crops 

Woudland, foresl 

llrban area 

Roughne s sparameter (cm) 

I. 10-3 

2. I 0- 3 

3. I0-2 

O. I 

1-2 

4-9 

14 
2 2 

0.2·10 -!.JO 
') 2 

1·10--5·10 

'11 
) Robi_nson [21] oppert een fundawentee l be<;waar tegen het gebruik van de 

Navier-Stukes vergelijkingen als vuurspellende vergelijkingen. Door 

zelf-diffusie zal een deeltje in dP loop der tijd zijn identiteit 

verlit:'zen en döarmee dt: Navier-Stok{~S vergelijkingen hun geldigheid. 
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Ue figuren 4 t/m 9 ûjn uit de studie van Rao overgenomen. In fig. 4 en 

5 zijn de berekende veranderingen van de schuifspanning uitgezet als func

tie van de hoogte. Op de halfwaardehoogte z = À is voldaan aan 

2 . 
met l = p u waaru1 u.., = u." (z,:K) voor x :> 0 evenzo 

0 *' ... ..... 
2 

voor x< 0 en r
02 

= p
0

u*
2 

met u*2 = u..,2 (0,x). 

Volgens de be.rekeningen zijn de relatieve veranderingen van de schuif

spanning als functie van z/À in het beschouwde x/z
02

-interval gelijkvor

mig. In 1965 heeft Townsend [25] dit al als één van de uitgangspunten 

gebruikt in zijn beschouwingen over de invloed van een verandering in 

de ruwheidshoogteparameter. Blom en Wartena [26] geven ~n een verbeterde 

versie van het Townsend model een analytische uitdrukking voor de ver

andering van de schuifspanning. Hoewel één van de aannamen~ nl. dat lo

kaal steeds ~ = I, onjuist is blijken de daaruit berekende À -waarden 
m 

redelijk met de resultaten van Rao overeentestemmen, 

De Townsend-re lat ie ~s 

waar~n 

en 1
1 

een van z onafhankelijke lengteschaal, te bereken uit 

Voor H = t2 en M = -2 zijn de hieruit berekende krommen in fig. 6 opgenomen, 

Opvallend zijn de enorme variaties van ~ in fig. 7, Om in een experi-
m 

ment r/J 
111 

I te mogen stellen moet de meethoogte z zeker voldoen aan 

z < o, I A 

Behalve in {; komt de sterke verandering 1n het stromingsveld vlak na 
1 m 

de ruwheidsaprong nog tot uiting in de grootheden a en 1 (fig. 8 en 9). 
2 € 

Ueze geven resp. de verhouding tussen q en p
0

u* weer 

()(._ - R., LA / I 2 

en tussen u
3 

en de dissipatie L 

* 

, 



----26-

H"' .,._ "Y, tf'.J 

_~-x!. / 6 !'' ~ 1 Z0 .t " 70 

oo ---------~---1. ... _____ J_~--·--------- L-------~-~---L-.------~-
' qo ~.t q..y q6 ~6' ~o 

1,.2 

- (z-- ro,J/f z-0~- z-0"/) 

r/6 -41 OIHE"NS!EL.JLE 5Ch'VIFSP-'INI'/INGVEI'(-

DEL /liG (,ft/U/ N!J!fl? GL lfD)> VOL G.é!-15 RRO /-Zo/ 

----~-- ------·-··-------------------

..... L.
oo 

I 

. _L_ _ ____ L_______ L------ -- _L__ _____ _ 

~-t ~..y q6 o_tP ~0 

- ( [" ·lo,.Jjf ro2- [01) 

FIG. S O!HE/YSIELOZE SCJ./1//rSPI?IY/Y/IYG JI'E/f-

D.é-LING / GL/10 Nfflfli' ~tlw), I/OL G ENS RllO i-U!/ 

.. 



to" 

10 

-~1--

M<o,· Z9 .;:c:i~-<:S C/'1 

1'7.:: >':Z; Zo:<,; o,ooz CM 

'l'i~ :f-11 él:J. Z~. "0002 CM 
i /} ·' VAt J 

______ L ____ L ______ ---·· J ____ j _ _____ __l _____ _L
7 

_______ j____ 
6 w4 ~~ W W 

-xjz02 

PIG. 6. J../4LPW/111RDEI-IOOGTE lUS Ft/1'/(,"r/E V/11"1 DE S"TR!./KLE/'IGTE, 

VOLGE/'15 R/90 [20/----- TOWNSEIYD NODEL YOLGEIIS SLO;'f EIY W/I.RTEN/1 (zij 

-4;8:! 
-..z 
+2 

-f /;. !!3 

x~ I 
I ot 

!lto.t. 
(9. I'OJ. . 
iOs 
10s 

rtG l VI:R/9NDER!NG /f4N DE DIHE/'15/ELOZE 

Wl/100:.,~ I!Fl? ING 0/I'E.R DE IIY'TJ:RNE 6/?E IYS iJ1!9G, 

VOLGt:I>'S- /UlO (:uy 



f q, 7 ,-- ----------------·----·--·-------_----------------- ----------

/>1: "'"~·~.J x lz" - 1- >-
;· ~- Q 

1

1 \ _ X/Zo;.:~----
0 ~~=---_, 

I 

I 
I 

- i} -i' --- ____ _[ 
' 0 1 

--- - ________ L_ --- -- --- __ L __ -- --
.2 .3 

I - ____ J 
5" 

/Z-Z0~)~f~-Z0.t) 

FJq__ §_ VERfiOIJf>/IYG TUI?BIJI.EIYTE St:h'IJIF-

SPI'JIYIYI/'r'G TOT LJE TURSVLEIYTE /(//Y,l7/:SCf!E 

EIY,E"!?G!~ VOL GEIYS RlfO f .ZO/ 
~ 

-----------------------------, 

f ~s -

0 

__ _j 
0 7 2 .3 s 

- (z- zoz)/l~ -.zo:z) 

F/6 g VERI1NDER!IYG VfJN DE lf"tV(r/!.·-SU!-<JI1L t.!-
Oi/ER OF INTERtiE G,t'E#5L/JIÏG, rO,:.:Crél'/5 ,f/JO /LO_/ 



-29-

Zolang u* de enige snelheidsschaal is voor de oppervlaktelaag moet 

.a = constant zijn. Volgens Wijngaard [27] houden productie en 

dissipatie van turbulente kinetische energie elkaar in de neutrale, 

stationaire en horizontaal homogene oppervlaktelaag vrijwel in 

evenwicht, zodat dan met (II 4-1) 

en dus 
A::Z 

De sterke verandt:ringen van u en 1 or1ders trepen nog eens de noodzaak 
(. 

z < 0,1 A te houden teneinde zo weinig mogelijk invloed van de 

ruwheidssprong te ervaren. 

Om een indruk te krijgen van de minimaal benodigde strijklengte x . 
tnlll 

wordt dit gegeven tuegepast op een tweetal situaties. Als maximale 

meethoogte wordt 2 m gekozen, dus À > 20 m. De waarden in de vijfde 

kolom van onderstaande tabel volgens uit de waarden van de vierde 

kolom en de curven in fig. 6 

z
0 1 

(cm) z
02 

(cm) 

4 

M x . (km) 
mu1 

I o,s +2 >4ooo >3· 105 >1,5 

~-o_,_)~·-L ____ 4 _ _l_-_2~_>_s_o_o~_>_3_·_I_o_4L-_>_I_,_z·--~ 
Behalve À •~ijn er nug andere schalen vour de interne grenslaaghoogte 

in gebruik zoals 6(x) waarvoor geldt 

I c(b> k'oYl:(6.X>o)l =I± o,o/ 

Bratlley [22] vindt uit zijn experimenten, en Rao [20] uit berekeningen, 

dat 

waartn n: 0,8. Als Je invloed van onslabiliteit iu rekening wordt ge

bracht blijkt bovensLaande betrekking nog steeds te gelden maar de waarde 

van n is nu een functie van de ~1onin~Obukhov lengte L. Rao [28] berekent 

onderstaande waarden 

L(n:~I~n~ .. J 
i 0, 77 I. 

-20 0,88 
I 

- 2 1 ~ ]9 1 
,_ ____ .l 
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l'eterson [29] heeft in 1969 al een numerieke studie gepubliceerd over de 

invloed van een stap in de ruwhtádshoogteparameter. De door hem berekende 

ontwikkeling van de grenslaaghoogte gaf Pasquill [30] aanleiding een 

analogie te veronderstellen tussen de groei van de interne grenslaag 

en de hoogte waartot deeltjes uit een lijnbron loodrecht op de gemiddelde 

slrorningsrichting door turbulente diffusie worden verplaatst. Uit de dif

fusie berekeningen van Pasquill kan geschat worden dat de breedtevan het 

benodigde uniforme aanstroomterrein niet meer dan ca. 15% behoeft te~ 

bedragen van de benodigde lengte van dit terrein. 

Uit het bovenstaande blijkt wel dat er hoge eisen aan de uniformiteit 

van het terrein moeten worden gesteld. Enige verbetering t.o.v. de 

r/J -curven in fig. 7 kan worden verkregen door ~m te definieren met 
m 

de schuifspanningssnelheid aan de wand i.p.v. de lokale schuifspannings-

snelheid. Immers voor M < U neemt de schuifspanning af met de hoogte 

en dus r/Jm toe en omgekeerd als M > U. 
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HOOFDSTUK V 

De invloed van middelingslijd op de statistische onzekerheid waarmee 

experimenteel een ensemblegemiddelde uit ëen enkele meting wordt bepaald 

§ I. Tn leiding 

In de theoretische behandeling van turbulente stromingsverschijnselen 

worden de fluctuerende grootheden gesplitst in een ensemblegemiddelde 

en een deel dat gemiddeld nul is (IJ §2). Deze gemiddelde waarde kan gezien 

worden als de gemiddelde uitkomst van een groot aantal op identieke wijze 

uitgevuerde experimenten. In de praktijk moet men zich meestal tevreden 

stellen met een gemiddelde in de tijd en/of ruimte van het resultaat van 

éên enkel experiment. In dit hoofdstuk zal, voor o.a. een aantal groot

heden welke voor de bepaling van de Von Kirmin constante nodig zijn, 

nagegaan worden in hoeverre de gemiddelde waarde van een uitkomst over 

een tijd T het overeenkomstige ensemblegemiddelde benadert. Een nood-
m 

zakelijke voorwaarde is J~t als de integratietijd toeneemt de twee 

gemiddelde waarden elkaar steeds dichter naderen. Dit laatste blijkt 

stationariteit van het experiment in te houden, d,w.z. voor zover 

nodig in de berekeningen dienen de statistische eigenschappen onafhan

kelijk te zijn van het willekeurig te kiezen begintijdstip van de tijd

rekening (Monin [31] ). Een aantal van de begrippen en relaties uit de 

theorie van stochastische processen, welke in de volgende paragrafen worden 

gebruikt, zijn in <lppendix B kort omschreven. (zie ook Papoulis [32]) 

§ 2. Ue variantie van een tijd-gemiddelde waarde 

Om een schatting te kunnen maken van het ensemblegemiddelde Jl van een 
x 

signaal x(t),in paragraaf 2 steeds aangeduid met~ en verder te noemen 

"gemiddelde", wordt de gemiddelde waarde van x(t) over een tijd T 
m 

gevormd; 
t", f ;;.._ 

(._ -· 1 JC (fjdf V 2-0 

Dt: bewerking "ensemble middelen" zal 1n het vervolg aangeduid worden door 

de lineaire operator E; dus 

{:_ f :k/tJ_f 
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Verwisselbaarheid van volgorde van de operatiet> E en Jdt. wordt steeds 

verondersteld. 

Onder bovenstaande aannamen 1s de gemiddelde waarde van (V 2-0) gelijk 

aan Jl • De variantie van (V 2-0) wordt gevonden uit 
x 

t(Jf ~ 

( -;;:._ .. I ~ r ~) d t - /t.l :t r r 
J 

Met de variantie van x(t) 

en de autocorrelatiefunctie van x(L) 

j (l J ~ 

1s (V 2-1) te herleiden tot 

!,;... 

2 Cl~'-:,·! ( (;- t:/T,...) pfz-jdz-
0 

Als de macrotijdschaal 

!' 

en de integraal 

j ~- prz/j<: 
u 

p(-rj 

·]tvY 

convergeren dan 1s (V L-~) vuur grote T te Leunderen door 
lll 

~ or -

V 2-1 

V 2-2 

V 2-3 

De spreiding oT vormt een iudLcatie voor het verschil tussen het ensemble-

gemiddelde fl 
x 

m 
en heL ti jdg~:midddde volgens (V 2-0). Als x(t.) een zgn. 

normale (of: Gaussische) kansverdeling bezit dan geldt dat in ca, 66% 

van de metingen x in het interval p + o zal liggen en in ca. 95% van de 
x - x 

me tingen in het interval p + 2 o • ln tegralen van de vorm (V 2-0) bezit-
x - x 

ten onder bepaalde omstandigheden ook een normale kansverdeling (Lumley [33]) 

zodat aan~ een analog~ interpretatie gegeven kan worden. 
m 
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Een schatting van oT zal in de volgende paragrafen gegeven worden aan de 
m 

hand van experimenteel gevonden waarden voor a en I. 
x 

I.n principe kan de macrotijdschaal 1 door int~::gratie van de autocorrelatie

functie 0(T) gevonden worden. D~ autocorrelatiefunctie wordt zelden gemeten, 

wel echter het daaraan verwante autospectrum (of vermogenspectrum). Het 

autospectrum F(w) is de Fourier-getransformeerde van p(T): 

t<= 

F /w) "" J .P (c j e .x f' ( - c w , J d z-

Hieruit volgt, gebruik makend van p(T) p ( -T) : 

1 :J 

ln de micro-meteorologischL: pri.lktijk wordt niet F(w) gemeten, maar 

S (n), waarbij 

"" 
V :X j ,,f'(n j ,:/ ~t-

0 

V 3-0 

V 3-1 

De spectra F(tAl) en S(n) zijn op het argum~::nt en de normering na identiek, 

zodat met (V 3-1) gevonden wordt 

V 3-2 

Binnen een bepaalde meettijd komen slechts enkele perioden van lage fre

quenties voor zodat hoe lager de frequentie n is des te groter de sta

tistische onzekerheid wordt waarmee S(n) bepaald kan worden. Frequenties 

lager dan 6(T -I) kunnen ze I fs niet met=r als zodanig onderscheiden worden. 
m 

Dit betekent dat om (V 3-2) toe te kunnen passen de gemeten spectra 

S(n) get:xtrapoleerd muelen worden naar frequentie n "'' 0, met als mogelijk 

gevolg een grote onzekerheid in de I-waarde. 

Gewoonlijk wordt,in plaats van S(n) als functie van n in grafiek te 

brengen,een andere wijze van presentalie gekozen, nl. nS(n) vs. log n. 

Meestal vertonen dergelijke grafieken voor zekeren = n 
m 

een uitgesproken 

maximum. Als men bert:id i.s een vorm voor p(T) of S(n) aan te nemen dan kan 
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een verband tussen I en n 
m 

lijkt zinvol. Als eerste 

afgeleid worden. Een drietal mogelijkheden 

eenvoudige uitdrukking voor p(T) wordt 

genomen: 

y(c)= V 3-3 

Het bijbehorende spectrum 1~ 

)>' (n) = I + V 3-4 

waaruit volgt dat 

V 3-5 

In t = 0 is p(t) volgens (V 3-3) niet differentieerbaar en daarom fysisch niet 

zinvol. Dit wordt in het spectrum (V 3-4) teruggevonden voor hoge frequenties n, '( 

Een fysisch meer aanvaardbare vorm zal voor hogere frequentieshet 

Kolmogorov spectrum S(n)oc n-S/'3 geven (Monin [34]). De volgende uitdruk-

kingen voldoen daar wel aan: 

s !~t.J = 
~ J I 5/J 

9 (T~ / ( I + a. 11. ) 

,S'(n)= 

2 
De bijbehorende a en b waarden volgen uit de voorwaarde o 

x 
Tenslotte wordt als resultaat gevonden 

6,z16nd 
..... 

resp. 

(~ie ook Pasquill [3~]) 

V 3-6 

V 3-7 

j S(n)dn. 
0 

V 3-8 

V 3-9 

Concluderend kan gesteld worden dat de macroLijdschaal geschat kan wor

den uit de relatie 

of uit 

waartn n 
m 

die frequentie is waarbij n S(u) een maximum bezit. 
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§ 4. Een benadering van de macrotijdschaal voor de turbulente transport

grootheden 

De turbulente fluxen zijn grootheden van de vorm 

zf t) 

waar Hl 1-l = 0 en 11 "' 0. x y 
Bij het turbulente impulstransport 1s bijvoorbeeld x(t) = u;(t) en 

y(t) = uj(t). Autospectra van z(t) zijn voorzover bekend nauwelijks 

of niet gemeten. In deze paragraaf zal daarom getracht worden de macro

tijdschaal voor z(t) te berekenen aan de hand van bekende eigenschappen 

van x(t) en y(t). De autocorrelatiefunctie van z(t) kan geschreven worden 

als 

fz {z) - E [ z ( t) z ( t + r j _ ~~; j j ~ 2 
= 

cr;-z{ E.j 1<:[t)x(tn);ttJj(tn:)·j- (:xJ)} V 4-0 

Vervolgens wordt aangenomen dat de hypothese van Millionshchikov in 

dit geval geldig is (Monin [16]). Deze hypothese luidt: 

E f X(tj ;1( fn:J :JÎO/(tn)J = E_ f JC(t):K(f+r)j E f y(t}y{t-trjj f 

E{ 2{tjy(t} J E{ x(tn)y(tn)j -t

E{ ){{t)y(t+rJ} E.f X{é+"l:)j(t)j 

V 4-1 

De vierde-orde correlatie worJt hier dus uitgedrukt in een som van pro

ducten van tweede-orde correlaties. Zonder verder op de achtergronden 

i,n te gaan van deze statistische hypothese moet opgemerkt worden dat de 

Pelatie exact is vuor Gaussische kansverdelingen van x(t) en y(t). 

Experimenteel 1s geuleken dat: in sommige turbulente stromingen deze 

hypothese verassend goede resultaten kan opleveren (Monin [36]). 

Bovendien is geen ~anvaardbaar alternatief bekend. 

Behalve autoco~·ties treden in (V 4-1) nu ook kruiscorrelaties pxy 

en p op. Deze wurden hier (wegens ~ = 0 en ~ = 0) gedefinieerd door yx x y 

f:tx (l-j=..- t=. j ytf:rc) X(tJj / û"1C vy 

D l} -
JA'/ ' ' -

x 
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Door de veronderstelde stationariteit is 

Vergelijking (V 4-0) kan nu geschreven worden als 

r {l) = (j- 2.. er a fF 
2 

{ f (c) f {z-j f f. {r) f' (r) j 
z z 'H J X 'j 'jX ~'1 

V 4-2 

De macro tiJ. dsdtaal i bestaat volgens (V 4-2) uit een gewogen som van 
z 

J 0 (<j P. i'l:) dl"" 
y Ir . !:/l 

V 4-3 
0 

en 

j ~ 1 (r} ~x {rj dz-
o 

V 4-4 

Beide integralen over T zijn te herschrijven als integralen over de 

frequentie. Tevoren dient eerst het kruisspectrum cj>, dat behoort bij 

de kruiscorrelatiefunctie, gedefinieerd te worden (vergelijk (V 3-0)): 

0 (c..J} = 
xy 

r .9 (l.) ex p (-- l !.;1 r) dr 
J >::J 
-""' 

Met (V 3-0) kan (V 4-3) geschreven wordtn als (zie appendix B). 

CO -1-C:.d f-CO 

f p {l: J J. [z- j d r "" -'- f p (< j p (r j d 1:" "" ··'-/ F {tv j F (-w) dwj .lli 
x y -<. x 'j :/.. x J 

0 --
evenzo wordt uit (V 4-4) en (V 4-5) gevonden 

Voor de macrotijdschaal I wordt tenslotte verkregen: 
z 

J - '2. 2 z 
I (T (f"(T 

z .l 2: x 'j 

V 4-5 

V 4-6 

V 4-7 

V 4-8 

Het autospectrum 1s een reëele grootheid omdat de autocorrelatiefunctie 

een even functie is. Het kruisspectrum ib een complexe functie~ maar 

omdat p (-r) = p (-t) (stationariteit!) is uit (V 4-5) af te leiden: 
xy yx 

cj, (w J = ~ (-wj = cj>*" (w) 
~K xy xy 

:l'l 
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De functie ~~ (w) 
xy 

1s de complex-toegevoegde van</> (w). Het reëele deel 
xy 

en het imaginaire Jee l van ,1) (-tu) heten resp. cospeetrum Co en 
xy 

quadratuur spectrum Qa. Het tweede deel van de integrand in (V 4-8) 1s 

dus te schrijven als: 

Zoals reeds in § 3 is opgemerkt wordt in de praktijk niet F(Lll) maar 

S(n) gemeten. De relatie tussen deze twee is 

J:_fn)= 

Analoog geldt voor de componenten van het kruisspectrum: 

Vergelijking (V 4-8) gaat dus over in 

(Y' o:/ f'; rs; (n)s; (-1t) ." s; (n) .. cpr; (~) 1 dn. 
0 

V 4-9 

Vergelijking (V 4-9) geeft de mogelijkheid I uit gemeten spectra te 
z 

berekenen. Bijna nooit worden echter Q-spectra in de literatuur vermeld. 

ln dit rapport zal daarom, en ook vanwege het vele rekenwerk dat (V 4-9) 

met zich brengt, volstaan worden met een grootte-orde afschatting van 

I m.b.v. de ongelijkheld van Scln~arz. Uit (V 4-3) wordt dan gevonden: 
z 

00 co 

{ } .fr {r J .Py Cr J dl" f ~ J S'xz (t-} de j _r; (r:) de 

" 0 0 

Omdat 

kan, indien er geen grote fout gemaakt wordt door lP (·c) I gelijk te stel
x 

len aan n (T), (V 4-3) benaderd worden door 
x 

I 

I 
( J J ' 
\ r J) 

Uit (V 4-4) volgt: 
~ +~ 

{ j _p (l: j p {l) cl r { 
2 

- _/_ r / .P. (ll 0 r-- c) d c j 2 
< 

o .r'f yx ' <..J / -~ x'/ ; .rk 'i- ' 
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Vervolgens wordt ve ronders te ld: 
f-UJ ---j 2 (z-j d -c ·~ 11 ~y {l) de; JXj 

- "" --
Als resultaat van deze benaderingen wordt tenslotte verkregen: 7 

J z V 4-10 

Deze relatie wordt 1n het vervolg gebruikt. 

§ 5. Een benadering van de macrotij_9.schaal voor het kwadraat van een 

fluctuatie 

Voor de berekening van de variantie van het tijdgemiddelde van {x' (t) }2 

moet de bij deze grootheid behorende tijdschaal bekend zijn. Als x(t) 

normaal (Gaussisch) verdeeld is dan geldt: 

Door ~oor z(t)(uit 

C (0) = S (0) en 
XX XX 

2 paragraaf 4) x' ( t) 

S (O) = 4u
2

I dat 
XX X X 

J J 
)(' 2 x 

te nemen volgt uit (V 4-1 0) met 

x 

Dit resultaat wordt ondersteund door een theorema van Sarrnanov (Lumley [37] ) • 

Volgens dit theorema 1s voor een Gaussisch proces de macrotijdschaal van 

x(t), zolang p ('r) ~ 0 voor alle •, nooit kleiner dan van ieder ander 
x 

proces dat door geheugenloze transformatie uit x(t) is verkregen. 

§ 6. Berekening van.__;!.,e var i.ant i es van tijdgemiddelden uit experimen tee 1 

bepaalde spectra en va.!i<~~ties 

ln de zomer van l%8 is in Zuid-West Kansas (U.S.A.) een uitgebreid 

micrometeorologi~lch expl~riment ui.tgevoerd door de "grenslaag afdeling" 

van het Me teoro log i scb Laboratorium van de amerikaans e luchtmacht. Een 

groot deel van de n~sultaten is verschenen in rapporten en publicaties 

in vaktijdschriften. DE!ze resultaten vormen de basis voor de hierna 

volgende berekeningen van de varianties van tijdgemiddelden. De varianties 

zullen berekend wurden voor Je volgende groutheden: 

(A.; J ó/.(iA . .'j
2 

' .J 7 
(D f I) 2. u' u' 

I J 
en 
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§ 6. I. Experimenteel bepaalde auto-spectra 

De gegevens tn deze paragraaf zijn out leend aan Ka i mal [38]. 

ln de zgn. "inertial. sub-range" van frequenties worden de volgende rela

ties van toepassing geacht: 

-4/3 2/J - z/.3 
}t ~ (""} 1 "'/ = a:/ (lil~) çóé f V 6. 1-0 

I 

..S: {'n) /u/= 
-- zj:; 2/:; - 2/J 

V 6.1-1 n (t~a, /.J) (2 !I .t:J ~ I :J / 

n s' (1-t) j r"= 
- 2/3 

~ 
-'/3 -2/3 

V 6.1-2 ;S, (.t ii IC) çz)é: / 
4T * 

De grootheid f = nz/~ 1 is een dimensieloze frequentie. De functies ~E(ç) 

en ~N(ç) zijn de dimensieloze dissipatiefuncties voor turbulente kine

tische energie resp. temperatuurvarlau tie. De constante <X 1 en 13 1 heb

ben de volgende waarden: 

0) ~- ;;, z o,8 

Experimenteel blijken de genoemde spectra allen te voldoen aan de vorm 

V 6, 1-3 

De normeringsfrequentie f
0 

.is die frequentie waarbij n Sa(n)/a~ volgens 

de inertialsubrange relatie de waarde I bereikt. De constante b heeft 

volgens de auteurs de waarde 0,16. Uit de normeringsconditie voor Sa(n) 

(zie § 3) volgt echter een waarde 

h= o 1 16'!·· 

Gezien de experimentele nauwkeurigheid is dit verschil niet essentieel. 

Een vergelijking van de berekende curve volgens (V 6. l-3),met b = 0,16, 

met de gepubliceerde metingen levert echter in het temperatuurspectrum 

bij lage frequenties minder goede overeenstenuning. Hier is beter op zijn 

plaats b = 0,25; een waarde uie verder aangehouden zal worden, 
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Uit (V 6. 1-·3) volgt: 

V 6. 1-4 

Wegens de definitie van f kan deze berekend worden uit (V 6. 1-0) 
0 

t/m 6. 1-2): 

(uil/~,) 
3 

(oÏA, I ~3 )!J 

Uit (V 6.1-3) volgt tenslotte nog: 

De coefficient van f 1n (V 6. 1-8) is 
0 

J, tf 3 als 6 " o, ,;; 

V 6. l-5 

V 6. 1-6 

V 6. l-7 

V 6. l-8 

De autospectra uit het Kansa::>experiment bleken voor ç; > 0 systematisch 

te ordenen (V 6. l-3). Bij afnemende ç; nam het aandeel van de lage frequenties 

toe. Deze systematiek 1s in de onstabiele situatie niet terug te vinden. 

Weliswaar 1s het aandeel van de lage frequenties groter dan bij de stabiele 

spectra maar het is niet meer zo dat bij toename van -1;, ook dit aandeel 

toeneemt. De frequenties f waarbij de spectra n S(n) een maximum bereiken 
m 

zijn ook in de onstabiele situatie voor het u
3
- en 6T-spectrum nog aan 

te geven. Bij het u
3
-spectrum is f een monotoon toenemende functie van ç, 

m 
als ç = -2 dan is f ~ 0,2 en deze waarde loopt via f ~ 0,5 bij ç; = 0 

m m 
op tot f ~ 2 bij ç; = +2. De f -waarden van het AT-spectrum vertonen m m 
een geheel ander gedrag; bij toename van ç neemt f 

m 
af van f ~ 0,05 

m 
bij i;,= -2 tot f tx 0,01 bij r; == 0. Bij ç =: 0 vertonen 

- m 
de f -waarden 

m 



-41-

een sprong naar f "" 0, I en daarna neemt f \VL't•r continu toe tot f 
m m m 

::: 0,6 

bij ( = 1,5. Voor de u~-spectra zijn bij ~ < 0 geen f waarden aan te 
m 

geven. In dit gebied vallen de n 
m 

waarden steeds in het interval 

0,003 S n ~ 0,005 Hz. Duor Kaimal [3~ wordt dit discontinue gedrag 
IJl 

toegeschreven a<:~n de invloed van mesasehaal verschijnselen ontstaan door 

de instabiele structuur van de grenslaag. Hierdoor zal de Moni.n-Obukhov 

hypothese niet meer vulledig kunnen gelden. 

Voor de verdere berekeningen zal van onderstaand~:! relaties worden uitgegaan. 

De eerste twee zijn uitdrukkingen die de gr<:~fisch weergegeven waarden 

(Kaimal [ 38]) goed benaderen. 

(..._, u
3 

o, '!I I + I, 'f 1.{ e)(p(.l, 11 Ç) j V 6.1-9 

/l+t, A r o, 0 s f I- 0 1 8 j- e ,\ p ( I, Y' I ':)) 1 V 6.1-10 

</ 
-3 ;./z_ V 6. 1- I I h 10 

H1.' t.{. I 

6. 2. Exper i met~ tee 1 bepaalde varian t;ics 2 ~liss i_eati efuncties en co-spectra 

in n = U 

Het Kansas experiment heeft onderstaande relaties opgeleverd. Achter de 

betrekkingen in deze paragraaf is de bron vermeld. Sonmüge relaties 

zijn afgeleid uit de ge pub lic.:et~rde grafieken en dit is dan tevens aangegeven. 

a. ~ ;> 0 

~I I u, .. ( 0' J u;J I t-f K ) -I 

v;,J I u* I,Jr I,J-f (o,j<t""'~•l~)/rtro/,J)/ 
I 

o;r/ r· 
K 

' er 
(uj) 1 

(} 
(LI r') 2 

2 J. (u_; ) 2 

' 
2 l {IJ T'f-

çb.! = 
<)IV o, 1 "1 " <~. I 5 

I :l 

{ 
-J/v 

c (o) /u* '= -- ~~ ~ (zj;;;; I l·J.9fj 
u,~J 

-Jj't' 
c' (0)1 u 1 "" - 3,& .· I-j { /..,< t:'~'tj 

...:J .(1 T I I 
{ // u, . 

A) .. :r·t:c,.cl [ J1] 

[I~ J 

/-'(c. L """'.:::..I {J8] 



b ç < 0 

() I T 
.d ï * 

= 

Opmerkingen: 

-42-

J~:l. { {Jt'f)(o,H- S;'IJ ]_, 

i.J 
I, 9 ( 0 I ,J.l - ~) 

- ',".3 
_ o, 9 .1- ( t', o 7- S) 

.2 i (ü.j }z. 
' --~·'-

2. :r {A T'f 

- ( J><- • '>'~) {zj tJ;) 

- (6 <-> .;.Jj (zjt~) 

1
) au /u 1.s op de volgende wijze verkregen; 

J * 

l) 

wJ"J.:4al"d {Jrj ("3r•/} 

{t9] 

J) 

Jj 

ç < U: het functionele verband uit Businger [4~ en de waarde bij Ç = 0 

uit Hac1gen [. 4 1] (graf. ) 

ç > 0: het functionele verband als functie van de (gradient)kengrootheid 

van RicharJson R. uit Haugt~ti [1, 1] (graf.); het verband tussen 
1 

Ri en ç uit l:lusinger [ 13] . 
2 

) a u /u is verkr<'gen 
I * 

l4I] ~graf.) en de volgt.::n::, 

uit de waarde van r = -u
2

/ 
I uw ~ 

) herekende o u I u • 
,j * 

o o volgens Haugen 
uw 

3) dit zijn ruwe schattingen van de grenzen waartussen de co-spectra zich 

voor lage frequenties bewegen (Kaimal [3~ (graf.)). Voor de berekeningen 

rtJordt 25 resp. 15 aangehouden als gemiddi.:' lde coefficient van (z/Ü 
1
). 

§ 7. I. Presentati0 van de resultaten 

Vergelijking (V 2-3) 1.s ook te schrijven als 

V 7.1-0 
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Als het rechterliJ uitsluitend een functie van ç blijkt te ûjn dan biedt 

(V 7-U) de mogelijkheid de statistische spreiding o
1 

in de tijdgemiddelde 
m 

waarde van x(t) eenvoudig grafisch weer te geven. Deze mogelijkheid 

is inderdaad aanwezig voor x= w'
2

; àT 12 ; w;T' en uju1 (ç > 0) (figuren 

11, 12 en 13). Voor uju] lukt dit niet als ç < 0 omdat daar fm 

niet uitsluitend een functie van z;: is. In dit geval is de volgende 

presentatie gekozen: met (V 4-10), (V 6. l-Il) en enkele van de resultaten 

uit paragraaf 6.2-b volgt 

V 7. 1-1 

In fig. 13 zijn 0,02{A(ç)H en 0,1 B(ç) alB functie van 1,. wel!rgegeven. 
s 

Als x(t) = u
1
(t) of ~T(t) dan zijn de ensemblegemiddelden bovendien 

nog een functie van de ruwheidshoogteparameter z • Daarom zijn in 
0 

deze gevallen op de verticale as de volgende grootheden uitgezet (fig. JO) 

V 7.1-2 

resp. 

I i 
( 0:7. / T I / T / (z / ii I j 

~ t )' ' """'- / I 
V 7. 1-3 

Bij bekende z
0 

kan de relatieve fout in u
1 

en ~T gevonden worden door 

vermenigvuldiging met (u/U1) resp. jT~/i'fj. 

De Kansas metingen leveren hiervoor (Businger [t,o]): 

~fuif=;,-'{ ln(z/~.,)- tf,) V<>or ç..::o V 7. 1-4 

!f, = .2 L f {t+ x.)/:J.jl L. { (/f x 2
)/2 J -- .t /,J 'J (x)+ n/t 

u;·ju11 =c K.-'{ L(L/z.,)-1 'i,;çj Voor ) > 0 V 7.1-5 

(J TI T 
-I 

{ L. ( z /z") ~J . I , * o,; •I A: Vvor Ç<O V 7. 1-6 

-L {(u':IJ/zj •I 
lf'.z = 'J = (1-rJ5)' 2 

~r;r,_ 
_, l. (z/zo} 

f 

= o,l'I/C. -1- '/,/7 ,t ( voor S' > 0 V 7. 1-7 

*> ~n Businger [40] staat abusievelijk -2bgtg(xtw/2) i.p.v. -2bgtg(x) + rr/2. 
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§ 7. 2. Discussie van de resultaten 

In dit hoofdstuk is getracht quantitatief aantegeven welke statistische 

spreiding verwacht kan worden door een tijdgemiddelde van een fluctuerende 

grootheid als schatting voor liet ensemble gemiddelde te gebruiken. Op het 

moment kan alleen verwacht worden dat de grc)otte-orde en tendens als 

functie van de stabiliteit juist zijn aangegeven, Het is aannemenlijk 

gemaakt dat de macrotijdschaal berekend kan worden uit de frequentie 

waarbij het product van frequentie en spectrale waarde. een maximum 

bereikt. Uit de vorm van de stabiele spectra zoals in het Kansas experi

ment gevonden is blijkt dat de modellen (V 3-8) en (V 3-5) voldoen; 

in de onstabiele si tuatiet?ordt dit verband verondersteld. Auto-spectra 

voor turbulente fluxen zijn in de literatuur niet bekend; met een 

statistische hypothese zijn de macrotijdsc:halen berekend maar de ver

onderstellingen die daarbij worden gemaakt zijn, hoewel plausibel, niet 

experimenteel geverifieerd. Behalve deze theoretische onzekerheden 

bestaan er nog experimentele onduidelijkheden. Zo is bijv. uit slechts 

enkele metingen van Haugen [ 4 1] de conclusie getrokken dat 

u .t j rr ~ = o~, ( J + ç) * ... , _, -.:l < ç < 0 

De waarden voor r; =: 0 en ç =: -2 zijn wel in overeenstemming met de 

metingen maar het functionele verband 1s er één uit vele mogelijkheden, 
I 

Het is daarom mogelijk dat de lijn in fig. JO voor (oT /u ) (T / 10) 2 1n * m 
werkelijkheid een minder uitgesproken minimum bezit. Ul 

Voor een tweetal situaties zal nu de statistische spreiding worden berekend. 

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan Jacobs [67]. 

2 oJ' 
I 

,. 0, 0 3 

----··-- ---·-----···----------' 

Oe metingen zijn uitgevoerd boven grasland op een meethoogte van m. Een 

redelijke waarde van de ruwheidsparameter lijkt z = 2 cm. Bij een midde
o 

lingstijd T = 3600 s wordt voor de relatieve spreiding uit de figuren 
JU 

JO t/m 13 en de betrekkingen (V 7. 1-4) t/m (-7) gevonden; 
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+ o, oJ 

-~. ~ --- r-~-~-~l~--
-j-ë-:::-.f ~-,- ---~~J-% -- -·· ~- o .J K 

1 e- -r' I o, .)-% 

o:r.. -iOf, 4 7 

o,o1 K 

-----·-- ______ j _______________________ ·-· -~--···---

De grootste onzekerheid treedt in deze gevallen op in de bepaling van 

de schuifspanning. Een conclusie die hieraan verbonden kan worden is 

dat on::;tabiele situaties zoveel al::> mogelijk-vermeden dienen te worden 

en dat onder nagenoeg neutrale situaties een aequivalent van ca. 35 

uren meten nodig is om een relatieve onzekerheid van ca. !% in de schuif

spanning te verkrijgen. 

~~eenvoudig model voor de optimale middelingstijd in een quasi

stationaire situatie 

In een stationaire stromingssituatie kan men de nauwkeuirgheid waarmee 

het gemiddelde van een fluctuerende grootheid verkregen wordt wille

keurig vergroten door de middelingstijd maar voldoende groot te kiezen. 

In een quasi-stationaire situatie zal echter bij vergroting van de 

rniddelingsduur de invloed van de ~et-stationariteit toenemen. Hoewel 

er geavanceerde methoden bestaan om deze invloed in rekening te 

brengen (zie bv. Kjelaas [42]) zal hier volstaan worden met een eenvoudig 

model dat door Lumley [ 43] wordt besproken. 

Het signaal x wordt daartoe als som beschouwd van een stationair deel x
1 

en een 

t.o.v. x 1 langzaam in de tijd veranderend stationair deel x
2

, waarbij x
1 

en 

xL al::> stati.stiscli onafhankelijk worden beschouwd. Met Taylorreeksontwikkeling 

x-~. (f) "" 
I 1/ ~ 

X (t I (i- f } "f _j_ X (fj (t-t"J + · · ·· 
1 •; . 0 ).1 1 " 

wordt voor de variantie van het tijdgemiddelde van x gevonden: 
"<o ~(.1-d.}T-. 

er ~ E. f [ r 111 r... J j x (t; d ~ .. /M .,._} 
2 j 

te,.- lll T...._ 

(~ ~Ir ... J 
I I 

2 7 z -(--)z / ._ z. T...+' -( -.,.... + {1-tX.) ~I +('/-t.A-+31{) -=-- X_/')'-r·· 
jt1. (31)2 

Als ·~ = I dan ligt t midden in het interval waarover het gemiddelde 
u 2 

wordt berekend. Als functie van ct gaat OT door een minimum bij a = 1. 
rn 
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2 
Hij deze waarde vm1 1x gaat vervolgens oT als functie van T door een 

rn 
minimum bij 

m 

T 
M,o 

V 8-0 

t:n nt:emt daar de volgende waarde aan: 

(jjJ) V 8-1 

Een belangrijk verschil met (V 2-3) is dat de middelingstijd niet meer 

vrij te kiezen is maar wordt vuurgeschreven door (V 8-0). 

Opmerking: 

In Lumley [4Jl komt in de uitdrukking voor T (V 8-0) een factor (4!) voor J m 
i.p.v. (3!). Het is niet duidelijk waardoor dit verschil onstaat. De be-

trekking (V 8-1) is echter dezelfde als daar wordt gegeven. 

Voor een meting van de gemiddelde temperatuur gebruiken zij de volgende 

getalwaarden: 

-1'1 2 
/0 I( 

Uil (V 8-0) en (V 8-1) volgen dan 

T 
IJl' 0 

2 
o,.ts f{ 

26 minuten 

UriH, 
0 

o, otP I( 
--;::z· . . . . 

De waarde van x
2 

wurdL hier kenneliJk gevonden u1t een schatt1ng van de 

dagelijkse gang van de gemiddelde temperatuur. Door de metingen over 

een aaneensluitende periode van 4 uren of meer te doen kan achteraf uit 

het verloop in de tijd et:n redelijke schatting van x22 
gemaakt worden. 



-51-

HOOFDSTUK VI 

Voors te 1 voor de uitvoering van ee~1 t:xperiruente le bepaling van de V on 

Karman constante in de atmosferische op,eervlaktelaag. 

§ I. De te me ten. grootheden 

Jn hoofdstuk III 2 1s de V on Karman cum; tante K gedefinieerd als 

De Monin-Obukhov hypothese maak te het mogelijk onder niet--neutrale om

standigheden uitgevoerde metingen systematisch te ordenen door gebruik 

te maken van de relaties 

_, 
JJ iï, (u*jKz) s rpm(ç} 

ç/>
101 

(o) E 1 

Voor een experimentele bep<ll ing van cp l.S het dus nodig in de eerste 
Ill 

plaats te meten: 

z 

Uit de definitie vun de Monin-Obukhov lengte L volgt dat ook bekend moeten 

zijn: 

T 
0 

Uit (Ii J-0) volgt 

Eell bt.:kende horizontale drukgradieut verschaft dus informatie over het 

systematische vers•:it i l tussen schui fspannings1netingen op verschillende 

rneethuogten. 

Hierdoor verdient het aanbeveling o 
1
!Jp te meten. Dit geldt nog afgezien 

van de door Tenrwkes vermoedde afhankelijkbeid van de Von Karman constante 
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Instrumenten voor directe meting van turbulente fluxen en profielen in de atmosferische oppervlaktelaag. 
(volgens Kaimal [45]) 

PARA
'!ETER 

T 

c 

SENSOR 

Cup Anemometer 

Propeller 
anemometer on 
vane 

Three-axis 
fixed propeller 
anemometer 

Two-axis sonic 
anemometer 

Resistance 
thermometers 

Thermocouples 

Quartz crystal 
thermometer 

Wet- and 
dry-bulb 
psychrometer 

Dew-point 
hygrometer 

ADVAc'lTAGES 

With proper design, res
ponse essential linear_

1 
with speed above 1 m s 
Distance constant about 
I m on the average for 
lightweight lewfriction 
types 

Lightweight propellers 
exhibit lower starting 
speed and greater line
arity than cups. Distance 
constant 0.4-1 m. Single 
calibration based on 
axial flow. 
Simple in operation. Nat 
limited hy vane response 

LIMITATIONS 

Starting speed 0,5 m s~ 1 

toa high for light wind 
conditions. Measures 
speed, nat U, causing 2-
3% overestimate. Over
speeding due to dynamic 
effects reported 5-10% 

Off-axis response deviates 
from eosine law. Response 
limited by distance con
stant of vane, always lar
ger than for propellers. 

Errors due to deviation 
from eosine law 
significant 

No rnaving parts. Linear _
1
Velocity defects 5-10% 

response dmm to 0.01 m s on axis when wind direc
Absolute calibration. Ave- tion parallels it. Error 
raging length 0.25 m. highest for steady wind 
Ability to resolve compo- direction. 
nents, best among profile 
sensors. Particular suit-
able for light and variable 
wind conditions. 

Low cast, simple to con
struct. Particularly 
suited for temperature 
difference (6T) measure
ment.6T accuracy of O.OJ°C 
possible with great care 
in design of probes and 
radiation shields. Time 
constant depends on aspi-
ration, sensor mass, s~ci-

Nonlinearity in calibra
tion curve and cumulative 
errors limit accuracy in 
absolute temperature measu
rement to 0,1°C, Calibra-
tion for T is a function 
of T. 

Output roughly an order 

REMARKS 

Frequent c~librations 
and intercomparisans 
essential. Overestimate 
in speed can be deter
minedllo2 (v) 1. Over
speeding can be measu
red and profiles cor
rected. Nat recommended 
for light and variable 
wind conditions. 
Frequent calibrations 
and intercomparisans 
essential. Nat usable 
under light and variable 
wind conditions 

Corrections for eosine 
response can be made to 
imprave accuracy in wind 
profiles. Nat recommended 
in applications where 
wind direction is highly 
variable. 
Because it is an absolute 
device, its calibration 
is fixed by design para
meters. Periadie checking 
of electronic ndjustments 
necessary to insure maxi
mum accuracy. 

6T measurements between 
successive levels plus one 

between top and bottorn 
to serve as a check; 
one T measurement to 
serve as reference 
located at any conve
nient observation level. 

Same as above 
fic heat, etc. ,-1 min. 
Same as above ex~ept 
smaller time constant 
possible with small 
junctions 

of magnitude smaller com
pared to resistance bridges. 
Stray emf's from lead junc
tions to be avoided. Best 
accuracy 0.02°C. 

Linearity, accuracy, and 
longterm stab6lity, bet
ter than 0.01 C for T 
measurernent over range 
-20 to +40°C. 

Any temperature sensor 
above can be adapted. 
With great effort, 2% 
accuracy in relative 
hum1dity can be attained. 
T1me constant 1-2 min, 

More fundamental methad 

Relatively expensive. Out
put is in digital farm, 
requiring D/A converters 
or buffers for digital 
data transfer. Marketed 
by only one manufacturer. 

Psychometrie constant 
function of ventillation 
at low wind speeds. Accu
racy depends on design 
of wiek and purity of 
water used for wetting. 
Accuracy decreases with 
decreasing relative humi
dity and temperature. 
Errors increase with 

than wet-bulb depression decreasing dew-point 
method. Conversion of dew- temperature. 
point to vapor pressure 
nat based on empirical 
constants as 1n wet-bulb 
method. Accuracy -0.25°C. 

Used for profile measure
ments in AFCRL's 1973 
Hinneoota experimen ts 
with aspirated radiation 
shield of silvered va-
cuum flask construction 
(commercially availabe, 
modified to accept sensor). 
Conversion of wet-bulb depres
sion to vapor pressure 
and specific humidity 
require use of psychometrie 
tables. Frequent change of 
wicks and use of distilled 
water essential for 
accuracy. 

Commercial versions available 
with Peltier cooling of 
mirror and photoelectric 
detection of mirror surface. 
Temperature sensor is embedded 
in the mirror 



PARA
:-IETER 

u' ,v' ,w' 

T' 

C I 

SENSOR 

Hot-wire and 
hot-film 
anemometers 

Three-axis 
sonic 
anemometer 

Anemocli
nometer 

Three-axis 
propeller 
anemometer 

Propeller 
on bi vane 

Platinum wire 
thermometer 

Hot-wire 
probe in 
constant
current mode 

Sonic 
Thermometer 

Lyman-alpha 
humidiometer 

Infrared 
hygrometer 

ADVANTAGES LIMITATIONS 

Frequency response extends Calibration drifts with 
to several kHz. Small size. ambient temperature, aging 
Ideal for use in first and contamination of wire, 
4 m above ground. Various Somewhat fragile. Hul-
configurations of two- tiwire probes which 
(and three-) wire probes measure angular fluc-
for sensing flow direction tuations must be oriented 
fluctuations in two (and into the wind. Large wind 
three) dimensions. direction shifts not 

followed accurately. 

Frequency response limi
ted by path length (20 cm) 
Sensitive only to wind 
components along the 
acoustic paths. Calibra
tion very stable 

Small size. Wind compo
nents determined from 
pressure readings at 
a number of points on 
a sphere. 

Simple, low cost, 

Simple, moderate 
co st. 

Exposed lengths of 
platinumwire ( 2Sp.m 
diameter) wound or strung 
on supports designed 
to mate with existing 
anemometer. 
Same principle as above 
but has faster response 
(300-400 Hz) and better 
spatial resolution. 
Hot-wire anemometer 
electranies eau be adap
ted with only simple 
modifications. 
Measurement made along 
same path as w. No extra 
hardware needed. Res
ponse limited unly by 
path length. 

Rapid response, Spatial 
resolution 5-20 mm typi
cal. Device relatively 
uncomplicated. Measures 
absolute humidity. 

Open transmission path 
(25-50 cm) provides less 
interference to flow. 
Response limited by 
path averaging and 
time constant of the 
mechanical components 
(~1U Hz), Measures 

Path-averaging limits its 
use to heigts 4 m and 
above. Probe should be 
oriented approximately 
into the wind to avoid 
velocity defect along 
path6. Acceptance angle 
(+30 ) , larger than for 
hot wires. 

Probe needs to be orien
ted into the wind, Fre
quency response (-10Hz) 
limited by time con
stant of pressure 
transducers. 
Distance constant is a 
function of angle of 
attack: 0,4-1.4 m for 
angles 0-80° from axis. 
Deviations from eosine 
response cannot be 
ignored; most serious 
(~30%6 for angles close 
to 90 from axis. 

Response limited by 
distance constant of 
vane, 1 m at best. 
Frequency response on 
the order of 10-20 Hz 
for typical wind 
speeds in the surface 
layer. 

\Ere very thin ( 5 p.m 
diameter), fragile. 

Heasured temperature 
actually approximates 
virtual temperature. 
Also severe contami
nation of signal by 
wind component normal 
to path observed when 
operated in near-neutral 
and stable conditions. 
Calibration drifts due 
to changes ~n souree and 
detector characteristics, 
dirt on window and 
deterioration of windov: 
from moisture in the air. 

Complex optical mechanical 
system involved. Cali
bration stability and 
noise from mechanical 
components are serieus 
prob lems, 

REMARKS 

Successful use of hot 
wire techniques was made 
by the Danish AEC during 
the 1968 Kansas experi
ments. Probes were atta
ched to a rapid-response 
vane and replaced fre
quently befare they had 
a chance to break or 
become contaminated. 
Each probe was calibrated 
(before and after the 
experimenis) over the 
range of ambient tempe
ratures encountered. 
w is measured directly, 
u and v are derived from 
two horizontal axes, 120° 
apart. Probe should be 
mounted on antenna rotor and 
controlled remotely to 
face anticipated wind 
direction. Used in AFCRL's 
Kansas and Minnesota 
experiments, 
Despite small size, fluxes 
for heights below 1 m will 
be underestimated because 
of poor frequency response. 

Propeller sensing w should 
be calibrated for angles 
of attack 60-120° from 
axis. Distance constant for 
w may be too large for 
accurate flux measurements 
below 20 m. (Fixed propeller 
for w used with propeller on 
vane for horizontal speed found 
better for stress measurement. 
Errur from using speed rather 

than u less serious than 
error from eosine response). 
In general not suitable 
for flux measurements 
below 20 m. 
Tempernture probe designed 
to fit within the frame 
of a three-axis sonic ane
mometer used in Kansas 
and Minnesota experiments. 

Ideal for use with hot-wire 
single- and X-probes for 
heat flux measurements close 
to the ground. 

Suited only to measurements 
in dry air under convective 
conditions with strong tem
perature fluctuations and 
light winds. 

Response curve is appro
ximately logarithmic, but 
slope of linearized output 
stays reasonably constant 
despite shifts in absolute 
position. Mechanical con
figuration of sensor inter
feres with full exposure to 
wind, but preferable to 
aspiration through intake 
tube, 
Open-path design, in which 
reference signal is provided 
by nonabsorbing frequency 
along same optical path, is 
inherently less stable than 
closed-path systems where 
reference signal is the 
same frequency through 



PARA 
HETER 

T 

E 

SENSOR 

Thin-film 
hygrometer 

Shear-stress 
meter 

Lysimeter 

-ss-

ADVANTAGES 

absolute humidity. 

System relat1vely simple 
(typically film resis
tance or capacitance 
measurement). A 10 Hz 
response is attainable; 
fine spatial resolution 
(~I cm) is possible. 

Neasures directly, The 
averaging period requi
red for stable estimates 
~ 15 min, less than for 
eddy-correlation method. 

Directly measures water 
lost by evaporation 
from surface. 

LIHITATIONS 

Calibration curve varies 
Wl th production techni
que. Since it is ct oulk 
absorption device, it 
responds to relative 
humidity. 

Harehing of sample tray 
to surroundings critical. 
Calibration requires 
verification from 
eddy-correlation measu
rements close by. 
Simulation of true 
moisture gradient in 
the soil nat easy. Sys
tems tend to be massive 
(-6 m diam). Not easily 
transportab le. 

RENARKS 

parallel path in dry air. 
lhe latter technique requi
red aspiration through 
intake tube, not suitable 
for eddy flux measurements. 
lf substrate temperature 
differs from ambient tem
perature (due to radiaLiun), 
readings will be altered, 
Substrate temperature 
should be monitored for 
best accuracy. Full poten
rial of this technique 
yet to be realized. 
Sample tray used in 
Hinnesota experiments 
is 2 m in diameter. 
Frequency response 1 Hz. 

Permanent test site needed 
for use of this technique. 
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Uit het logari tlunisch profiel kan onder neutrale omstandigheden een schat

ting gemaakt worden van de hoogte waarover zich het grootste deel van de 

snelheidsverandering voltrekt. De snelheid wordt dimensieloos gemaakt 

met de geostrofische wind: 

Met (u*/G) :::: O,U) (Monin (7]) bereikt de gemiddelde windsnelheid een 

waarde van 0,9 G op een hoogte 

Voor deze schatting is een gemiddelde waarde voor K genomen: K = 0,38. 

Bij z
0 

= I cm wordt dan gevonden z
0

,
9 

:::: 10 m en bij z
0 

= 10 cm een 

waarde z :::: 100 m. 
0,9 

Het laagste meetniveau moet gekozen worden in afhankelijkheid van z , 
0 

uuners z moet groot zijn ten opzichte van z wi 1 er geen directe invloed 
0 

van de ruwheidselementen merkbaar zijn. Dicht bij het oppervlak zal deze 

invloed merkbaar worden en dimensionele overwegingen voeren dan tot 

waarin h bijv. de gemiddelde hoogte van de ruwheideelementen is en 
0 

g(o) = I. Taylorreeks ontwikkeling van g voert in tweede-orde benadering 

tot (Monin [7]) 

waar1n z = h g 1 (o). Men beschrijft Jeze interactie ook wel door invoering 1 0 . 

van een verplaatsingsdikLe U • z
1 

+ z
0

• Voor dichte begroeiingen 1s 

z 1 .,. h
0 

en blijkt het snt!lheidsprofiel logarithmisch voor z > 2h
0

(Plate [24]). 

Bij grasland met h
0 

.• (!U-JO) cm moet dus de laagste meethoogte niet 

beneden z = (20-60)cw gekozen worden. 

Uit de profielmetingen moeten nu al drie constanten bepaald worden zodat 

beduidend meer dan drie meethooglen. nodig zijn. 

Bij gegeven vorm van 'pm(r.) en bekende (u./K) berekent Stearns [46] met een 

kleinste kwadraten methode de bij de TI
1
-metingen best passende z

0 
en D 

waarden. Dit computerprograrruna wordt ter beschikking gesteld en is 
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mogelijk te gebruikeu voor het tevens bepalen van de best passende waarde 

van de Von K~rm&n constante. 

fn een luter artikel berekent Stearns [47] de fout die wordt gemaakt 

door het differentiequotient 

f ~ r z.~ J _ o; r z,) j / ( z ~ - z J 

gelijk te stellen aan 3
3

u
1 

op de meetkundig gemidJelde hoogte z
12 

= (z 1 z2 )~. 
De verschillen blijken binnen 1% te blijven als de reden voor de meetkundige 

reeks der opeenvolgende meethoogten (2)~ bedraagt. 

Kaimal [45] merkt op dat men in de laatste jaren voor profielmetingen 

tot een meethoogtt! van 8 m een meetkundige reeks met reden 2 toepast en 

daarboven een lineaire verdeling. 

In het Kansas experiment daarentegen gebruikte men tot 32 m vrij we 1 

een meetkundige verdeling met reden (2) ~. 
Het is natuurlijk mogelijk meerdere in experimenten gebruikte meet

hoogte verdelingen op te sommen doch de tot nu toe verkregen informatie 

lijkt voldoende om tot een verantwoord voorstel te kunnen komen. Dit 

voorstel is in ondt.~rst.aande tabel, tezamen met de verdelingen volgens 

Kaimal en van l~t Kansasexperiment, weergegeveu. 

zzfz 1 
(2) 2 Kaimal Kas as Voorstel 

z (m) experiment 

o,so * 
0,71 

1 ,oo * 
I, 41 

2,00 * 
2,83 

ll ,oo * * 
5,66 * 
8,00 lli * * 

I I , 31 * 
16,00 * * 
22,63 24~00 * 
32,00 * * 
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In het voorstel is de laagste meethoogte op 50 cm genomen opdat z > 2h 
0 

maar ook teneinde de afstand tussen de opeenvolgende meetplaatsen vol-

doende te houden zodat de meetvoelers elkaar niet beïnvloeden. De 

voorgestelde verdeling 1s een meetkundige met reden (2)!, in overeen

stemming met de aanbeveling van Stearns. De grootste meethoogte is 8 rn; 

meer meetplaatsen brengen met zich mee een aanzienlijk hogere meetmast 

en meer benodigde registratiekanalen voor de meetsignalen. Bovendien 

leggen de eisen t.a.v. uniforme ruwheid van het bovenstroomse terrein 

beperkingen op (hoofdstuk IV). 

Een ander aspect, samenhangend met metingen waarbij de meetvoelers aan 

een mast zijn bevestigd, is de verstoring van de metingen door die mast. 

Murm [48] noemt enkele experimentele resultaten waaronder die van Ryder 

en van Johnson. Windtunnel metingen van Ryder geven aan dat bij een ronde 

meetmast met diameter van 2,5 cm het meetinstrument zich bij een 
-I 

windsnelheid van 8 rns op een bovenstroomse afstand van 25 cm moet 

bevinden. Johnson vond dat een windsnelheidsmeter op een uithouder van 

3 m (JO ft) aan de windzijde van een driehoekvormige open mast, met 

zijde van 0,9 m, nog (3/4)% te weinig aangeeft. De windsnelheden varieerden 

hierbij van ca. 4 ms -I tot ca, 10 ms -I. Ook in Izumi [ 49] wordt, 1n 

een experimentele vergelijking van cupanemometers en sonische anemometers, 

de invloed van de meetmast op de metingen waargenomen. 

De metingen komen goed overeen met metingen van Hatlwrn waarnaar wordt 

verwezen. Hathorn vond een miswij zing van minder dan ca, 2% voor de 

windrichting in de hoek zoals in onderstaande figuur is aangegeven. Deze 

schets geeft een bovenaanzicht van een driehoekvormige open mast met een 

uithouder ter lengte van 1,5 maal de driehoekszij de. Vrijwel geen afwij

king werd geconstateerd bij de windrichting evenwijdig aan de bisectrice 

van de aangegeven hoek. 

0 Wieel-voeler 

" Jo 
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In het micrcnueteoroloÈisch Marsta-projcct Hl Zuid Zweden was men zich 

kennelijk goed bewust van de storende invloed van de meetmast. Bij een 

driehoekszijde van ::;leL~hls 'JU cm gebruikte men daar een uithouder van 

1,5 m lengte (Smedman-HÖgstrÖrn [50]). Gezien bovenstaande experimentele 

resultaten lijkt een ui tilouderlengte van minstens 5 maal de driehoekszijde 

van een draaibaar opgestelde mast aanvaardbaar. 

Tenslotte dient nog een keuze gedaan te worden voor de te gebruiken 

meetinstrumenten. Volgens het overzicht van Kaimal (§ 2) is de dubbele 

sonische anemometer het best geschikt vuor ~ 1 -metingen. Door zijn af

metingen is deze anemometer voor de in dit rapport voorgestelde meet

hoogteverdeling echter ongeschikt. De hetedraad anemometer met verticaal 

opgestelde draad meet dë horizontale windsnelheid, is klein genoeg en 

komt door de argumenten welke in paragraaf 2 zijn genoemd wel 1n aan

merking. Op enkele aspecten van de hetedraadanemometrie wordt in para

graaf 5 nog teruggekomen. 

4. Directe meting van de sc!JUifs2anning 

De schuifspanning kan op twee manieren direct gemeten worden: 

- door meting van de schuifspanning aan de wand met een sleepplaat; 

de kracht die wordt uitgeoefend op een plaat met oppervlakte A 

lS 

- door "eddy" correlatie, dus duur de bepaling van 

U I /.A. 1 

I J 

Een groot voordeel van de sleepplaat boven de correlatiemethode is de 

aanzienlijk geringere spreiding in de meting. Het grootste struikelblok 

in het gebruik van sleepplaten is de zorg voor het creëren en handhaven 

van een representatief oppervlak. Dit beperkt het gebruik dan ook voor

namelijk tot niet begroeide oppervlakken, zoals omgeploegd land of 

stoppelvelden na de oogst. Op di.t type velden behaalt E,F. Bradley 

indrukwekkende resultaten. ln een artikel met Lynch [51] wordt een 

sleepplaat beschreven waarvan een aantal gegevens hieronder zijn samen

gevat: 

- diameter van de sleepplaat 

- bewegende massa, inclusief g1ondmonster 

1, 83 m 

140 kg 



- frequentieresponsie 

- oplossend vermogen 

- maximale schuifspanning 
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I Hz 

1.10-3 Pa 

2 Pa 

Vergelijkende metingen tussen twee van dergelijke sleepplaten gaven iden

tieke resultaten met een spreiding in schuif,;panningssnelheden .:::; 2% bij een 

middelingstijd van 15 minuten. Een vergelijkende meting met de "eddy" 

correlatie methode met behulp van een sonische anemometer leverde 

een spreiding van ca. JO% op. (vergelijk hoofdstuk V, paragraaf 7.2) 

Voor "eddy" correlatie komen volgens het overzicht van Kaimal (§ 2) de 

drie-componenten sonische anemometer en C.T.A. 1 s in aanmerking. 

Het \verken met sonische anemometers en de problemen die daarbij kunnen 

op treden zijn uitvoerig in de literatuur beschreven (Kaimal [52] , Kaimal 

[53 J , Kaimal [s4] , Mi tsuta [ss]). 
Schuifspanningmetingen met een stelsel hete draden is mogelijk maar 

de bereikbare nauwkeurigheid is niet erg groot; vlgs. Saustrup Kristensen 

[56] moet onder laboratorium omstandigheden in isotherme stromingen 

rekening gehouden worden met een relatieve onzekerheid in u! van ca. 12%. 

Een mogelijk alternatief is het gecombineerd gebruik van een C.T.A. 

met verticaal geplaatste hetedraad en een één-component sonische anemo

meter. Met de eerste wordt de fluctuatie van de horizontale windsnel

heidsvector gemeten en met de tweede de verticale component. Voordelen 

van dit systeem zijn de eenvoud t.a.v. constructie en verwerking van de 

meetsignalen. Bovendien is de combinatie in verhouding tot andere systemen 

van "eddy" correlatie ongevoelig voor de richting van de gemiddelde 

horizontale windsnelheid, terwijl de hetedraadanemometer ook al is opgenomen 

10 de meting van het snelheidsprofiel. 

De sonische anemometer meet behalve de u
3
-component van de windsnelheid 

ook nog de (virtuele) temperatuurfluctuaties zodat een controle mogelijk 

is op de in paragraaf 6 te bespreken iustrumentatie voor de meting van 

temperatuurfluctuaties. 

De meting van de schuifspanning dient op twee meethoogten gelijktijdig 

te geschieden tenei.nde een controle op de metingen te kunnen uitvoeren. 

Volgens Kaimal [45] wordt bij meting van de schuifspanning in de onsta

biele atmosfeer de minimum meethoogte z . gegeven door 
m.ln 

z . = J red ,.",.., 
waarin d de acoustische 111eglengte is van de sonische anemometer, 
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Deze schatting is gebaseerd op de volgende overwegingen. De amplitude van 

het cospeetrum van de schuifspanning is bij f = nz/~ 1 ~ 1,5 nog slechts 

JO% van de maximale waarde en neemt bij hogere frequenties verder af. 

Bij deze frequentie hoort een golflengte À= z/1,5; de acou::;lische 

lengte dient een Ltt:tor 21r of meer kleiner te zijn om spectrale verzwak

king door middeling over deze lengte te voorkomen. Uit het cospeetrum 

van de schuifspanning onder neutrale omstandigheden (Kaimal [.38]) is 

af te leiden dat frequenties boven ca. f = 2,5 nog slechts I% bijdragen 

tot de schuifspanning. Dit betekent dan 

De commercieel verkrijgbare sonische anemometers bezitten een acoustische 

weglengte van 20 cm. 

Er zal een compromis getroffen moeten worden tussen de minimum hoogte 

voor de sonische anemometers en de maximum hoogte in verband met de 

lengte van het uniforme aanstroomterrein. Een redelijk compromis lijkt 

te zijn en 

§ 5. De constante temperatuuranemometer, met verti_caal opgestelde hete

draad, als meetinstrument voor de horizontale windsnelheid 

In deze paragraaf wordt het verband tussen de te meten luchtsnelheid 

en het electrische spanningsverschil over de hetedraad besproken. Het 

spanningsverschil is niet uitsluitend afhankelijk van de luchtsnelheid 

maar ook nog van de luchltemperatuur en relatieve vochtigheid. Bovendien 

blijkt de constructie van de meetvoeler het stromingsveld om de hete

draad te beinvloeder1 waardoor het vetband tussen luchtsnelheid en 

spanningsverschil, volgens een statische ijking verkregen, verandert en 

niet zonder meer van toepassing is bij dynamisch gedrag. 

§.5. I. De anemometerformule en complicaties bij het gebruik daarvan 

Tussen het electrische spanningsverschil E over de hetedraad en de lucht

snelheid U loodrecht op de draad blijkt de volgende relatie goed te 

voldoen 

VI 5. l-0 
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R 1s de electrische weerstand van de verwarmde draad en R de weerstand 
w g 

bij de heersende luchttemperat.uur. Bij de C.T.A. wordt R constant gehouden. 
w 

§ 5,1,0. De invloed van luchttemperatuur en -vochtigheid 

Uit. de anemometer formule (VI 5. 1-0) volgt al dat zonodig et"n correctie 

op de metingen moet worden uitgevuerd als de luchttemperatuur tijdens 

de metingen niet constant blijft, Bovendien blijken A, B en n afhankelijk 

te zijn van de luchttemperatuur, Koppius [57] vond voor een effectief 

zeer lange draad dat de veranderingen van A, B en n ca. t3;{a, -3%o resp -r.J%o 

per graad bedragen. Een niet constante e\.ponent n is voor de verwerking 

van de metingen ongewenst:; bovendien vinden niet alle experimentatoren 

in de ijkresultaten aanleiding een variabele exponent toe te passen. 

Bruun [ss] en Larsen [59] werken I!let korte draden (verhouding lengte

diameter 1/d ~ 400 resp. 250); door Bruun wordt weliswaar een verandering 

van de exponent geconstateerd maar de conclusie is dat over een beperkt 

snelheidsgebied en voldoende hogewaarde van R /R (> 1,8) met constanten w g 
goede resultaten te bereiken zijn; de metingen van Larsen gaven bij een 

constante waarde van de exponent een gemiddelde ::;tandaard deviatie van 
-I 

2.9 cm s • 

Deze metingen werden uitgevoerd met een aantal meetvoelers van een 

bepaald type over een snelheidsinterval van 2 m s-I tot 15 m s-I 

en een temperatuur interval van 12°C tot 37°C. De standaarddeviatie 

was nagenoeg onafhankelijk van de exponent in het interval 0,4 < n < 0,5. 

Bij korte draden wordt een niet te verwaarlozen deel van de electrisch 

toegevoerde warmte door axiale geleiding afgevoerd. Dit deel is 

afhankelijk van de convectief aan de omgeving afgestane warmte en dus 

van de luchttemperatuur. Bij gebruik van (VI 5.1-0) komt deze afhankelijk

heid tot uiting in een verandering van de coefficienten met de luchttem

peratuur. Hierdoor wordt het vergelijken van de conclusies uit verschillende 

experimenten vaak niet mogelijk. Door Larsen [59] wordt ook nog gewezen 

op de invloed van verandering van de luchtvochtigheid. 

Er wordt een niet te verwaarlozen invloed ven~ acht, vooral bij gebruik 1n 

de atmosfeer. 

Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat voor nauwkeurige meting 

van de luchtsnelheid door een hetedraadanemometer de beïnvloeding van de 

anemometerformule (VI 5. 1-0) door luchttemperatuur en -vochtigheid in 

rekening gebracht dient te worden. Uit de ijkresultaten dient voor 
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elk type meetvoeler nagegaan worden op welke wijze deze correcties moeten 

worden uitgevoerd en daarbij verdient uit verwerkingsoogpunt een model 

met constante exponent n de voorkeur. 

§ 5. l, l. Statisch en dynamisch gedrag 

De axiale warmtegeleiding door de hetedraad is er de oorzaak van dat 

reeds bij lage frequenties een verschil tussen het statische gedrag en 

het dynamische gedrag wordt waargenomen (Smits [6o]). Een ijking wordt 

vrijwel steeds bij constante luchtsnelheden uitgevoerd en daarna toe

gepast bij metingen in turbulente snelheidsvelden, zodat genoemd ver

schijnsel aanleiding kan geven tot foutieve interpretatie van de metingen, 

Beljaars [61] heeft de invloed van de tberrrdsche traagheid in afhankelijk

heid van de frequentie berekend. De verandering bij lage frequenties blijkt 

veroorzaakt te worden door de verdikte uiteinden van de hetedraad. Veelal 

wordt een gedeelte van de hetedraad verkoperd of verguld (zie onderstaande 

schets) teneinde van de aerodynamische verstoring door de steunnaalden 

geen last te hebben. 

Doordat het regelcircuit van de C,1'.A. de weerstand R en daarmee de 
w 

gemiddelde temper·atuur van de draad constant houdt, zal bij verandering 

van de luchtsnelheid de axiale temperatuur verdeling zich wijzigen, 

Hierdoor ontstaat een tijdsafhankelijke randvoorwaarde voor de tenlpe

ratuur die volgens Beljaars verantwoordelijk is voor het door Smits ge

cons lateerde gedrag. In fig. 14 is de door hem berekende frequentie 

karakteristiek weergegeven van een draad met een verhouding 

1/d = 1000, een diameter d = JO pm en verdikte gedeelten met een dia

meter d = 30 pm of d = 100 1-Jlll. Zowel het verwarmde gedeelte met een 

lengte 1, als het verdikte niet verwarmde deel zijn van hetzelfde mate

riaal in deze berekening nl. Wolfraam, De berekeningen zijn uitgevoerd 
- -1 - -1 bij twee gemiddelde snt:!lheden U = 4 ms en U = 6 ms , De eenheid op de 

y-as is een maat voor de verhouding van elektrische spanningsfluctuaties 

over de draad en fluctuaties in de windsnelheid. Tut een frequentie van 
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ca. 60Hz blijft de overdracht binnen 1% constant. Mede op grond van 

deze resultaten wordt deze draad geschikt geacht voor metingen in 

de atmosfeer van de fluctuaties in de gemiddelde windsnelheid. 

§ 5. 1. 2. Aerodynamische vers tor ingen 

De aerodynamische verstoring door de steunnaalden en de naaldhouder 

zijn er, n~t de eindige lengte van de hetedraad, de oorzaak van dat de 

C.T.A. voor elk van de drie componenten van het snelheidsveld weer 

anders reageert. Door ijking probet!rt men de gevoeligheden voor de 

drie snelheidscomponenten te vinden. Een veel gebruikte methode 

is de introductie van e~n effectieve snelheid Ueff in (VI 5. 1-0) i.p.v. 

U. Hierbij wordt voor Ueff dan de volgende betrekking geprobeerd: 

L/ 
l 

ef( 

2 
Ll + VI 5.1.2-0 

De drie snelheidscomponenten U, V en W zijn gedefinieerd t.o.v. een aan . 
áe meetvoeler gekoppeld assenstelsel (zie onderstaande schets) 

Oe door ijking te bepalen factoren zijn de zgn. "yaw" factor k
1

, een 

functie van de yaw-hoek o.,en de zgn. "pitch" factor k
2

, een functie 

van de pitch-hoek o • Een indruk van de grootte van k
1 

en k
2 

kan bv. 

uit metingen van Rodi [62J verkregen worden. Daarbij werd een DISA 55 F 11 

meetvoeler gebruikt. 

.Ill SA SS F 11 
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De metingen leverden de volgende waarden op 

k.
1 

= I, o 6 

u "';. ~- Wl s 
-I 

VI 5.1.2-1 
0 

llij lage snelheden gaat k
2 

naar de waarde k2 "" 0,4 zodat dan bij deze 

meetvoeler een aanzienlijke invloed van de snelheidscomponent W 

verwacht mag worden. 

Strohl [63] heeft de aerodynamische verstoring door de naalden en de 

naaldhouder experimenteel onderzocht. Een conclusie uit dit onderzoek 

is dat de verstoring door zowel de houder als de steunnaalden te ver

waarlozen is als deze een hoek van 45° met de richting van de gemiddelde 

luchtsnelheid maken (zie or1ders taande sc.hets). De verstoring door de 

naalden bleek bij een aantal meetvoelers van dezelfde orde van grootte 

te zijn als de verstoring door de naaldhouder. Als voorbeeld van een 

meetvoeler die minder dan 1,2% fout veroorzaakt in de U-meting onafhanke

lijk van a. in het gebied -90° < a. < +90° noemt S trohl de opnemer die 

hieronder is weergegeven. 

... /\0( 
------ ___ L _..! -- ···-- --- -· 

5.2. Een ontwerE voor de meetvoeler 

De resultaten die in de paragrafen 5.1.1. en 5. 1.2. zijn genoemd maken 

het mogelijk een voorstel te doen voor de constructie van een meetvoeler 

voor de meting van de horizontale windsnelheid in de atmosfeer. Dit 

voorstel is weergegeven in fig. 15 
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fig. 15, schaal 2: I 

Een grotere afstand dan de opgegeven 25 mm is niet aan te bevelen 

wegens de mogelijkheid dat de naalden t.g.v. de langsstromende lucht 1.n 

trilling raken. De diameter van de keramische houder is 4 mm gekozen omdat 

dit een courante waarde is. De totale hetedraad lengte is 15 mm waarvan 

aan weerszijden 2,5 nun van een 30 ~Jm dikke goudlaag is voorzien. Door 

de opstelling onder 45° en de zeer lange (t.o.v. het voorstel van 

Strohl) meetdraad kan verwacht worden dat de invloed van de aerodynamische 

verstoring door s leunnaalden en naaldhouder te verwaarlozen zullen zijn. 

§ 5.3. De meting ~an de_ gemiddelde waatde en de fluctuatie van de 

horizontale luchtsnelheid 

Het verband tusseu de hori:.wntale \...Ïndsnelheid Uh 

is met (VI 5. 1. 2-0) te schrijven als 

Taylorreeksontwikkeling in U = (U , 0,0) levert op: 
h 

2 2 ! 
(U +v ) en Ueff 



-68-

Ik~ tweede term in het rechterlid geeft het verschil tussen Ueff en Uh 

weer, ln de neutrale atmosfeer is de relatieve fout 

te schatten met de betrekkingen 

t 2. 
()V 2' :J- j,{ 

* t u 2. (T 1, J w /f 

u. .. j ut. = .t:l 
I L (z/z"J 

Met de ongunstige waarden volgens Rodi van k 1 en k
2

, resp. 1,06 en 0,4 

en op de laagste meethoogte z = 0,5 m boven een terrein met z "" 2 cm 
0 

wordt E: 

o, 6 "/o 

Op grotere meethoogte en vooral bij een aerodynamisch verantwoorde 

constructie van de meetvoeler zal deze fout aanzienlijk geringer zijn. 

Door ue' ff = U . - U te vermeni.gvuldigen met w~ waarbij w' gemeten eff eff 
wordt volgens het voorstel in paragraaf 4 met een sonische anemometer, 

wordt met (VI 5.3-0) verkregen 

U
1 w' VI 5.3-1 
tfl 

2 -3 
Uit symmetrieoverwegingen 1.s w'v' = 0; de term w1 = 0 als w' een 

symmetrische kansdichtheidverdeling bezit, mocht dit niet het geval 

zijn dan kan m.b.v. het w'-signaal zelf nog een correctie op (VI 5.3-1) 

aangebracht worden. 

De combinatie van een sonische anemometer en een constante-temperatuur 

anemometer met verticaal opge:;Lelde hetedraad blijkt dus zeer geschikt te 

zijn om zowel de gemiddelde horizontale windsnelheid als de schuif

spanning te meten. 

§ 5.4. De invloed van fouten 1n de orientatie van het meetsysteem 

Indien de richting van Uh niet samenvalt met U dan is v f. 0. Stel dat 
2 de hoek tussen deze twee richtingen 13 is ,dan kan v geschreven worden 

als 
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Vergelijking (VI 5.3-0) gaat dan over in 

L/ err Lila. ft+ o,.r(.l::-t)St'n';j + (k 1l-t)v'J',·"'-/ 

-r f ( */- ') lf't + ,tlz W'2 y:l L?{ 'f' A "· r. 

Op de meting van U levert alleen de coefficient van Uh een extra 
h 

bijdrage. Door deze te beperken tot 0,5% wordt met k
1 

=- 1,06 voor de 

maximaal te accepteren waarde van de hoek B gevonden: 

I~ I ~ 1.5 0 

Zelfs met deze hoge k
1
-waarde 1s de hoekgevoeligheid gering. 

Voor de schuifspanning wordt op analoge wijze gevonden: 

t.l~ w-; f 1 -t o, 6- (A:; -t} .r~ nl/ j + (A/-t) w'v'- Jät~ + u' w' = err 
-1- ./z. o. t. 

Omdat w'v' = 0 wegens de sy~netrie van de turbulente stroming wordt voor 

de schuifspanning dezelfde afhankelijkJ~id van de hoek B gevonden als bij 

de gemiddelde horizontale windsnelheid. 

Een ernstiger fout ontstaat als de verticale as van het meetsysteem 

niet samenvalt met de normaal op het vlak van de gemiddelde stroming. 

Noem de hoek tussen deze twee richtingen y; in (Vi 5.3-0) dienen nu 

de volgende substituties toegepast te worden: 

W' 

W 
1 
cft'n J 

I 
w cos! 

I 

I 

I 
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Verg~lijking (VL 5.3-0) gaat nu over in 

r lr..o.t-. 

Voor u
11 

bet~kent dit een extra correctie ter waarde van Uh (I-cosy). Als 

deze correctie bi.nneu 0,5% moet blijven betekent dit voor de hoek y: 

De invloed op de gemeten schuifspanning 1s veel groter. In eerste orde 

benadering geldt 

---
uh_ w' ( co<r-s"·~J-) ·r (û;-o-ui)JL"'J'ccr.Jj" + ka.t 

De relatieve fout E wordt dus 

0 
Als y sleehts 0, I 1s dan 1.s, met 

de relatieve fout 

In Dijer [64] wordt een methode aan de hand gedaan om de invloed van de 

hoekfout te verminderen. Daartoe worden m.b.v. een hoogdoorlaat filter 

die frequenties in u onderdrukt welke niet tot de schuifspanning bij

dragen. Op deze wijze wordt de waarde van a /u drastisch verlaagd. 
u lil 

In plaats van c = 8% bij y = 1° kan op deze manier E = 2% of beter 

bereikt worden. Hoewel deze methode een gunstig perspectief biedt neemt 

het de noodzaak om de verticale as van het meetsysteem zo nauwkeurig 

mogelijk te positiuneren niet weg. Een bovengrens van 0,5° is haalbaar 

en nodig. Uiterste zorg dient besteed te worden aan de onderlinge 

evenwijdigheid van de as van de hetedraad met de acoustische as van de 

sonische anemometer; door een stijve constructie en ijking in het 

laboratorium kan dit bereikt worden. 
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9 6. Dt! temlJeratuurme tin& en de warmtef luxbepalin& 

Voor de temperatuurmeting 1s het door Nieuwvelt [65] ontwikkelde snelle 

weerstandthermometer systeem goed te gebruiken. Het gevoelige element 

is een lmkele millimeters lange kwartsdraad met een diameter van 

(2-IO) pm welke d.m.v. een diode-verstuif proces voorzien is van 

een dunne platinalaag. De invloed van de thermische traagheid van dit 

meetelement kan voldoende gecompenseerd worden met een eenvoudig 

frequentieafhankelijk netwerk. 

Bij elke sonische anemometer dient een temperatuurvoeler geplaatst te 

worden. Hierdoor beschikt men op twee hoogten over informatie over de 

warmteflux. Door onderlinge vergelijking kan een indruk verkregen 

worden omtrent het juist functioneren van de meetinstrumenten. 

Sonische anemometers kunnen ook een temperatuursignaal leveren. De fluc

tuaties in dit signaal worden echter ook veroorzaakt door fluctuaties 

in zowel de partiële watt~rdampspanning als in de horizontale windsnelheid. 

Volgens Kaimal [66] iS 

T + u' 
I 

U 
1 

en u; zijn de gemiddelde waardt~ en de f1 uctuatie van een component van 

de horizontale windsnelheid die door de orientatie van de sonische 

anemometer t.o.v. de gemiddelde horizontale windriehting wordt bepaald. 

De grootte-orde van de laatste term is 0,1 K. Door de waterdampfluetuaties 

Pz te meten kan een correctie worden uitgevoerd. Onder niet-neutrale 

omstandigheden kan T' . als indicatie voor een goed werken van het 
SOnlC 

weerstandthermometersysteem dienen doch deze niet vervangen. 

§ 7. De vochtfluxmetins 

Teneinde aan de Monin-Obukhov hypothl!se te kunnen voldoen dient het 

experiment onder stationaire omstandigheden te worden uitgevoerd. Deze 

situatie doet zich o.a. voor op een stralingsdag in het begin van de 

middag. De Bowenverhouding blijkt dan boven gransland groter te blijven 

dan ca, 0,3 (Jaeobs [67] ) waardoor de bijdrage van de vochtflux tot de 

Monin-Obukhov lengte beperkt blijft tot ca, 20%. (Hoofdstuk U § 4). 

Er hoeven dus gelukkig geen strenge eisen te worden gesteld aan de 

nauwkeurigheid waarmee de vochtflux wordt gemeten. Hedendaagse apparatuur 
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maakt e~:n nauwkeurig~: mt::ting van deze grootheid zelfs nog niet mogelijk 

zodat omstandigheden waarbij de Bowenverhouding kleiner dan 0,3 is 

vermeden dienen te worden. 

Van de twee directe methoden om de vochtflux te kunnen bepalen, de lysunl.:!ter 

en de "eddy" correlatie methode, komt de eerste wegens de hoge kosten 

niet in aanmerking. Voor de "eddy" correlatie methode dienen de vocht

fluctuaties gemeten te worden. Et::n geschikt instrument hiervoor is volgens 

Miyake [68] de Lyman-ll ultraviolet absorptie meter. Bij dit meetinstrument 

wordt lucht uit het meetvolume door een pijp gezogen en langs de meetkop 

gevoerd. Hierdoor ontstaan weliswaar faseverschillen en wordt het 

frequentie bereik verlaagd, t.g.v. turbulente menging in de pijp, maar 

toch zijn de resultaten goed te noemen. Deze resultaten en de cOimnerciële 

verkrijgbaarheid maken de Lyman-a vochtmeter geschikt voor de bepaling 

van de Monin-Obukhov lengte. Doordat de vochtflux slechts weinig bijdraagt 

tot de Monin-Obukhov lengte kan nu volstaan worden met een meetinstrument. 

Deze dient op eenzelfde meethoogte geplaatst te worden als een van de twee 

sonische anemometers. Gezien het beperkte frequentiebereik van de vocht

meter komt het hoogste niveau van deze twee in aanmerking: z = 4 m. 

De vochtflux kan ook op indirecte wijze verkregen worden en wel als 

sluitpost in de ·.varmtebalans aan het aardoppervlak. Hiervoor dienen de 

nettostralingsstroom en de warmtestroom in de grond bekend te zijn. 

De Lyman-cx voch t.meter verdient de voorkeur tenzij de instrumentatie voor 

de indirecte methode aanwezig is. Dän zullen o. a, budgetaire- en 

verwerkingstechnische overwegingen de keuze bepalen. 

§ 8. Horizontale drukgradient en temperatuurgradient; de hoogte van de 

laasste temperatuurinversie~ 

Deze meteorologische inturmatle dient betrokken te worden van een meteoro

logisch instituut. 

De nauwkeurigheid waannee de horizontale drukgradient bekend moet zijn 1s 

niet erg hoog, immers Tennekes verwacht dat de Von Karm~n constante op 

de volgende wij ze van de horizontale drukgradi.en t afhankelijk is (Hoofd

stuk lll; § 3) 

waartn 
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Het C 10 ms-I G/u•u- 20 en z
0 

• 10 cm wordt hieruit gevonden 

Een verandering van K van 0,35 naar 0,36, d.w.z. met ca, 3% komt dan 

overeen tlk!t een verdndering van ca. 50% in o 1flp. Informatie over de ho

rizontale temperatuurgradient en de hoogte van de laagste temperatuurin

versie dienen om een indruk te krijgen in hoeverre voldaan is aan het 

barotrope, neutrale grenslaag model van Tennekes en Blackadar. 

§ 9. Samenvatting van Hoofdstuk Vl 

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering van een 

experimentele bepaling van de Von Karman constante. Essentieel zijn 

een nauwkeurige meting van de schuifspanning, de verandering van de 

gemiddelde windsnelheid met de hoogte en de meethoogte. De gemiddelde 

windsnelheid wordt op 9 meethoogten tussen 0,5 m en 8 m gemeten. De ver

deling van de meethoogten volgt een meetkundige reeks met reden 2!. Als 

meetinstrument wordt de constante temperatuur anemometer met verticaal 

opgestelde hetedraad voorgesteld, Een combinatie van een dergelijke 

meetvoeler, een sonische anemometer voor de verticale windsnelheid en 

een snelle weerstandsthermometer op z = 2 m en z = 4 m biedt de 

mogelijkheid op deze twee hoogten de turbulente schuifspanning en het 

turbulente voelbare warmtetransport te meten, Op z = 4 m dient bovendien 

met een Lyman-a vochtmeter het vochtgehalte van de lucht te worden gemeten 

waarmee dan ook het latente turbulente warmtetransport berekend kan worden. 

ln paragraaf 3 wordt ingegaan op de aerodynamische verstoring door de 

meetmast. De instrumentuithouders dienen een lengte te bezitten van minimaal 

vijfmaal de horizontale doorsnede van de meetmast, gemeten langs een zijde, 

en onder een hoek van ca. ~5° in de windrichting te worden geplaatst. 

In paragraaf 5 wordt td tvm.~rig stilgestaan bij de mogelijkheden van de 

hittedraad anemometer als meetinstrument, Een aerodynamisch verantwoorde 

constructie van de meetvoeler wordt iu paragraaf 5.2 gegeven. Uit de 

literatuur bI ij kt dat bij de ijking van hittedraadanemometers ruime aandacht 

dient te worden besteed aan de invloed van luchttemperatuur en -vochtigheid 

op het experimenteel te bepalen verband tussen windsnelheid en uitgangs

spanning van de anemometer. De gekozen constructie waarborgt een miniem 
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verschil tussen statisch eu dynami::;ch gedrag van de anemometer voor 

frequenties beneden ca. 50 Hz. 

In paragraaf 5.4 tenslotte wordt geconstateerd dat bij de schuifspanning
a meting de verticale as van de meetvoelers zeker niet meer dan 0,5 mag 

afwijken. 
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HOOFDSTUK VII 

§ I. De Von K5rm5n constante 

Het logarithmisd1e snelheidsprofiel in de neutrale atmosferische 

oppervlaktelaag vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van het 

turbulente stromingsveld in niet-neutrale omstandigheden. De coefficient 

in dat logarithmische profie , de zgn. Von Kirman constante K, komt 

daardoor in zeer veel semi-empirische relaties voor. 

In de literatuur bestaat geen overeenstemming over de juiste waarde 

van deze constante en evenmin is bekend L!Oder welke voorwaarden een 

constante waarde verwacht mag worden. 

In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering van 

een experimentele bepaling van de Von Karman constante in de atmos

ferische oppervlaktelaag. De basis voor deze experimentele bepaling 

wordt gevormd door de dimensieloze windschering <P • 
m 

c/>".. = (Kz.fu~r) /Jz. i7 

Volgen::> Je Nonin-Dbukhov hypothese is t; uitsluitend een functie van de 
~m 

Monin-Obukhov stabilitei tsparameter ç z/L. Deze parameter is de ver-

houding tussen productie van turbulente kinetische energie door 

Archimedes krachten en door de wisselwerking tussen turbulente 

schuifspanning en snelheidsgradient. Per definitie is 1> (o) = I; door 
m 

-I 
K <P te 

- I m 
K ij>m (ç) 

meten als functie van C in het interval -0, I < r; < O, I kan 
-I 

in dat interval worden b~paald en voor ç = 0 de waarde K 

§ 2. Uitvoering der metinge~ 

De snelheidsgradient 11 U
1 

wordt bepaald door Ü(z) op een aantal hoogten 

te meten. Volgens het voorstel in dit rapport gebeurt dit op 9 meet

hoogten. Deze vormen een meetkundige reekds met reden z! en variëren 

van 0,5 m tot 8 m. De snelheidsmetingen worden uitgevoerd met constante 

temperatuur-<.memometers waarbij de hete draad verticaal wordt opgesteld. 

Uitvoerig wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het meten 

met hete-draadanemometers. Het resultaat hiervan is een aerodynamsich 

verant\>Joorde constructie van de meetvoeler die in hoge mate ongevoelig 
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is voor de richting van de horizontale windvt:octor. Weliswaar is de 

reproduccerbaarbej d van de anemumetermt!tingen onder laboratorium

condities hoog, de2e ligt binnen o,5% in het interval van I m·s-l tot 

15 m•S -I, doch de lotale l1ilUWkeurigheid van een u-meting hangt. bovendien 

af van de absolute nauwkeurigheid waarmee de gemiddelde windsnelheid bij 

de ijking bekend 1s en de mate waarin men er in slaagt de invloed van 

luchttemperatuur en -vochtigheid empirisch in rekening te brengetl. Een 

relatieve onnauwkeuri.gheid van 1% of 2 cm s-I lijkt haalbaar, 

De meetmast waaraan de anemometers zijn bevestigd vormt een obstakel 

voor de luchtstroming en zal dus het snelheidsveld beïnvloeden, Uit 

literatuurgegevens is de conclusie getrokken dat de instrumentuit

houders een lengte dienen te bezitten van minstens 5 maal de horizontale 

afmeting van de (driehoeksvorn,ige) mast eu in het horizontale vlak 

onder een boek van 60° - 90° in de wind gericht dienen te worden, 

De schuifspanningssnelheid u wordt volgens het voorstel via de 
* 

turbulentie correlatiemethode uitgevoerd dour een gecombineerd gebruik 

V<ln een hittedraadanemometer en een sonische anemometer. Deze meten 

de u; resp. u; fluctuatie van de windsnelheidsvector. Door de 

gekozen constructie van de anemometervoeler blijft het verschil tussen 

statische en dynamische gevoeligheid binnen 0,5% voor frequenties 

lager dan ca. 50 Hz. De meting van u* wordt op twee fiteethoogten uit

gevoerd en wel op z = ~ m en op z = 4 m. 

Voor de berekening van de Monin-Obukhov lengte L moeten o.a. de turbu

lente stroomdichtlieden van voelbare warmte en waterdamp bekend zijn. 

Deze worden wederom met de turbulentie correlatiemethode bepaald. 

De eerste wordt op twee meethoogten, op 2 men 4 m, gemeten door de 

son che anemornetecs te combineren met snelle dunne draad weerstand

thermometers. De twet!de door bovendien op de meethoogte z = 4 rn met 

een Lyman- o<. vochtmeter het g<"hal.te aan waterd.1mp te meten. 

§ 3. Keuze van bet meettf:!rrein 

Aan de aerodynarnische uniformiteit van bet bovenstroomse meetterrein 

worden hoge eisen gl."steld. Uit studies over de invloed van verandering 

van de aerodynamische ruwheid van het oppervlak volgt dat onder thermisch 
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neutrale condities het uniforme bovenstroomse meetterrein minimaal 1,5 km 
1op ee ... Mee-tl."•!}ft ~" ~ -•./ 

1 ang en 200 m breed dient te zijn wi :LYÇo Ldaan zijn aan de voorwaarde 

iep (o)-II< 0,01. In de thermisch zeer onstabiele situatie, gekarakteri
m 

seerd door L = -2 m, blijkt een lengte van 200 m al voldoende te zijn. 

§ 4. Meteoro lo!;áisdte condities 

De meteorologische condities \vaaronder het experi.ment moet worden uit

gevoerd worden voorgeschreven door de bijbehorende waarde van de 

Monin-Obuldiov lengte L en het ver 1 oop daarvan in de tijd'. De grootheid 
-I 

K cp (ç) dient bepaald te worden in het interval -0,1 < ç < 0,1. Bij 
m 

meethoogten van enkele meters betekent dit ILI > 20 m. 

De snelheid waarmee de meteoroL)gische condities veranderen komt tot 

uiting in de tijdschaal 

Deze tijdschaal dient groot te zijn t.o.v. de tijd waar1n de atmosfe

rische grens laag zi dt aan de veranderende l~ondi ties kan aanpassen; 

deze laatste ligt in de orde van 500 s onder thermisch sterk onsta

biele situaties en 3000 s voor de thermisch neutrale grenslaag. 

j__.?..:_..!.<:. bereiken nauwkeurigheid 

Een bepaling van Je V on Kármán constante met een nauwkeurigheid van 

+ 3lc is voldoende. Dit betekent dat de systematische onnauwkeurigheid 

1n de metingen van è1 U en u ca. 1% mogen bedragen. Deze zeer zware eis 
z * 

1s 1.Vellicbt niet haalbaar docl1 .. mder uiterste voorzorg wel te benaderen. 

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt uitvoerig aandacht besteed aan de 

statistische on;;:ekerheid in de metingen. De schuifspanningssnelheid 

h lij kt het moeilijkst nauwkeurig te bepalen. Onder nagenoeg neutrale 

condities werd uit metingen boven graslang bij een gemiddelde windsnel

heid van 2. m s-I op 1 m hoogte en een middelingstijd van I uur een sta

tistische unoalNkeurigheid 1n u* Jan 3-4% berekend. Dit betekent dat een 

aequivulent van ca. 10 uur meten nodig is om deze onnauwkeurigheid 

tot ca. 1% te reduceren; gezien de invloed van de dagelijkse gang is 



-78-

dit een nagenoeg onmogelijke opgave, Het is echter ook niet nodig om 
-I 

elke K <P -waarde zo nauwkeurig te bepalen, Een voldoende aantal me
m 

tingen in het eerder aangegeven r, interval geeft hetzelfde resultaat. 

Welk aantal voldoende îs valt niet eenvoudig te zeggen daar de onze
-I 

kerheden in K <P en ç ten dele gecorreleerd zijn via de schuif-
m 

spanningssnelheid. Schattenderwijs lijkt een aequivalent van 100 uren 

meten, gelijkmatig over het interval -0,1 < ç < +~1 verdeeld, 

voldoende. 
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Apeendix A 

De Barotrope ~rens J ai.!& 

De geostrofische wind G is h~t resultaat van het evenwicht tussen de 

horizontale drukgradient en de Coriolis kracht. Uit (II l.0-0), zonder 

de benadering p = p , volgt: 
0 

In barotrope condities zijn de vlakken van constante dichtheid evenwijdig 

aan de vlakken van constante druk. De tempt.!ratuur speelt in dit geval 

geen onafhankelijke rol. In barecline condities veroorzaakt de tempera

tuurgradient een extra verandering van de geostrofische wind. Met de 

ideale gaswet is af te leiden 

-1 -1 

- :J I T (}.t T + 

p/' T .. , 13
1

T f-

5, T_, ~ T 

~ -r·' ;3 T 

Onder barotrope condities is 3 .T 
1 

ao.p zodat met a 
1 

en a
3
p = -pg 

er volgt: 

ofwel de geostrofische wind is onder baretrope condities constant met de 

hoogte. Een horizontale temperatuurgradient 

heeft kennelijk a]. aanzienlijke invloed up de geostrofische wind. Een 

getalvoorbeeld geeft aan welke orde van grootte deze temperatuurgradient 

heeft; stel 

f, 
-I 

(' ·I ; .. -'I -I 
to ...,-;~ 

if1 = 0 .... ;~ . lo -Tl 

J 10 ..... ·;/ - l. ;J T., /0-2 x- -1 

dan l.S -a< T 1 }(I fvc- ) -. 

a, T 0 x· ..... -1 
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APPENDIX B 

Stochastisch proces 

Stel Jat een experiment als resultaat een continue functie x(t) levert, 

waarbij van te voeren x(t) niet bekend was. De verzameling van alle 

mogelijke functies x(t) van op zo goed mogelijke wijze identiek uitge

voerde experimenten wordt wel een stochastisch proces genoemd. 

Deze omschrijving van een stochastisch proces is voldoende voor dit 

rapport. Voor correcte definities zie Moni.n [7], Lumley [37] of 

Papoulis [32]. 

Mathematische verwachting 

De kans P dat op t = t de functie x(t) een waarde in het interval 
0 

(x, x + ~x) aanneemt kan gedefinieerd worden door 

~p = p(x; t
0

) ~x 1 im 
o-7= 

aantal malen dat x ~ x(t ) < x + àx 
0 

totaal aantal experimenten n 

De functie p heet kansdiclitheidfunctie. 

De mathematische verwachting van een functie f van x wordt gedefinieerd 

door 

Opmerkingen: 

.Bij een stationair proces is p(x;t) = p(x) onafhankelijk van t • 
0 0 

Onnodig te zeggen dat stochastische processen een verzameling van 

meerdere uitkomsten van een experiment kunnen omvatten terwij 1 deze 

uitkomsten van meerdere grootheden afhankelijk kunnen ziju. Dit opent 

de mogelijkheid tot de definitie van een groot scala van kansdichtheids

functies p die de kans beschrijven dat een bepaalde elementaire 

gebeurtenis optreedt. Bij de vorming van correlatiefuncties is bijv. een 

andere kansdichtheidsfunctie dan p(x;t
0

) nodig, nl.: p(x
1
,x2;tl't2). 

Deze beschrijft de kans Jat zowel x
1 

'x(t 1) < x
1
+àx

1 
als 

x2 ' x2(t 2) < x2+ x2• Hij een stationair proces is p(x
1
,x2;t

1
,t2) = 

= p (x I 'x2; t 1- l2) • 
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Een intesraal over correlatiefuncties geschreven als integraal over 

spectra 

In hoofdstuk V- f 4 komt Je volgende integraal voor 

I J (z:) _p (l) d r 
x 'j 

- .... 

Met de eigenschappen van de Fourier transformatie volgt uit 

;:: / w)"" j p (l'j e .x;o (- ,·c.v c-) clc 
_.,..., 

dat 

+co 

f {rj = J ;/w) exp r,·{Á.) r) clc...Jj:Z ll 
- ..... 

Met (~ wordt (2) geschreven als 

'1--"""' '1-' &<:::) 
r..., 

1 d,<.11~ lC.I d J-'/.2 il ~ (w) j ( r>) Je .x p (" t'.J z: d. v z) d r 
_t;..o _,;:.o - <><> 

2 

3 

4 

De laatste integraal ~n (4) ~s 2 1T o(w+v). (zie Papoulis [44]), De 
11 functie 11 6 (w·t-v) is de zgn. del tafunctie van Dirac, te de finieren door 

5 

Met (6) gaat (5) over in 

Op dezelfde wijz~ wordt (V 4-7) gevonden. 
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Symbolenlij st. 

Romeins lettertype. 

temperatuurvereffeningscoefficient 

constante in (Vl.5.1-0) 

oppervlakte 

bijdrage tot Je variantie (V.7.1-1) 

coefficient (V.6.1-3) 

B Bowen verhouding 

c 

c 
p 

c'* 
Co 

xy 
c xy 

d 

d 
u 

D 

E. 
J 

E 

f 

bijdrage tot de variantie (V.7.1-I) 

constante in (VI.5.1-0) 

specifieke vochtigheid 

geluidsnelheid 

massieke soortelijke warmte bij constante druk 

karakteristieke schaal voor het vochttransport 

cospeetrum van x en y 

11 

acoustische weglengte 

diameter van een hittedraad 

diameter van de verdikte uiteinden van een hittedraad 

diffusiecoefficient 

verplaatsingsdikte, z -z 
1 0 

diameter van een cirkelvormige pijp 

vochtfluxvector 

operator voor de vorming van de mathematische verwachting 

electrisch spanningsverschil 

Coriolisparameter, 2Q sin~ 

f frequentie, nz/IT1 
f normeringsfrequentie 

0 

f frequentie Haarbij nS(n) een maximum bezit 
m 

F w 
I 

g 

G. 
J 

h 

H. 
J 

I 

autospectrum 

kracht 

versnelling door de zwaartekracht 

geostrofische windvector 

hoogte van de grenslaag 

hoogte van de aangepa()e grenslaag 

warmtestroomdichtheidvector 

macrotijdschaal 

2 -1 m s 
v2 

2 
m 

s~ 

2 -1 -n 
V • (m. s ) 

-1 
m.s 

s 

[x. y] s 
m 

m 

m 
2 -1 

m s 

m 

m 
-2 -1 

kg.m .s 

V 
-I 

s 

s 

N 
2 -1 

m s 
-I 

m.s 

m 

m 
-2 Wm 

s 
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k. richtingsgevoe1igheden (VL 5.1.2-0) 
1 

1 meng\veglengte 

lengte van een hittedradd 

lengteschaal (Hfdst IV, par.4) 

een dissipatieschaal 

Monin-Obukhov lengte 

verdampingswarmte van water 

M ruwheidsprongparameter 

E molaire massa 

n exponent 

n 
m 

p 

q 

Qaxy 

Qxy 
R 

R. 
J 

Re 
s 

Red 

Ro 
s 

R 
w 

R 
g 

s .. 
1J 

s 

t 

T 

T~ 

T 
m 

T m,o 
u. 

1 

u,v,w 

u 
p 

frequentie 

frequentie waarbij nS(n) een maximum bezit 

hydroitatische druk 

turbulente kinetische energie, 69 u~ 
0 1 

kwadratuurspectrum van x en y 

kwadratuurspectrum van x en y 

straal van een cirkelvormige pijp 

stralingstroomdichtheidvector 

kengrootheid van Reynolds, u R/v 
~0 

kengrootheid van Reynolds, U D/v 

kengrootheid 
m_l 

van Rossby, u f z 
*O 0 

-1 

u! 
1 

electrische weerstand van een verwarmoe draad 

electrische weerstand van een draad op omgevingstemperatuur 

deformatietensor, l(a.u.+3.u.) 
1 J J l 

massieke entropie 

autospectrum 
• 

tijd 

absolute temperatuur 

karakteristieke temperatuurschaal voor het warmtetransport 

integratietijd bij de vorming van tijdgemiddelde waarden 

optimale T 
m 

windsnelheidsvector, U.+ u~ 
l 1 

u 1 ,u2
,resp. u3 

karakteristieke snelheidsschaa1 uit de horizontale 

drukgradient 

schuifspanningssnelheid 

schui.fspanningssnelheid aai1 de wand 

karakteristieke sn(•l heidssdwal in vrije convectie 

m 

m 

m 

m 

-I 
kg.mol 

Hz 

Hz 

Pa 

s 

[x. y] s 
m 

-2 
Wm 

!J 

!J 

s 
-I 

Jkg-1K-1 

[x2
]. s 

s 

K 

K 

s 

s 
-1 

m.s 

-I 
m. s 

-1 
m. s 

-1 
m. s 

-1 
m.s 
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oppervlakteruwhei lisparameter 

hoogte van de laagste inversie 

Griekse lettertype 

verhouding tussen schuifspanning en gemiddelde turbulente 

kinetische energie 

yaw 

universele spectrale constante 

hoek in het horizontale vlak 

s
1 

universele spectrale constante 

y coefficient 

hoek in het verticale vlak 

interne schuifspanning grenslaaghoogte 

6.. Kronecker delta 
~J 

!I differentie symbool 
.... 
'ïj 

E •. k lJ 
r;; 

n 

0 

gradient symbool 

storingsparameter 

relatieve afwijking 

visceuze dissipatie 

permutatie tensor 

Monin-Obukhov stabiliteitsparameter, z/L 

dimensieloze hoogte 

"pitch" 

K Von Kármán eonstante 

Jl 

iJ x 
\) 

p 

Px 

Pxy 
0 

x 
cr2 

x 
T •• 

1J 

warmtegeleidingsvermogen 

transformatie constante 

halfwaardehoogte van de schuifspanningsverandering 

dynamische viscositeit 

ensemble gemiddelde van x 

kinematische viscositeit 

dichtheid 

autocorrelatiefunctie van x 

kruiscorrelatiefunctie van x en y 
:iis 

stati~e spreiding ~n x 
~ statische variantie in x 

schuifspanningstensor 

m 

m 

rad 

rad 

rad 

m 

-1 
m 

rad 

-1 -I 
Wm K 

m 

s.Pa 

[x] 
2 -1 

m s 
-3 

kgm 
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~m windschering, mechanische productie van q 

visceuze dissipatie van q 

turbulent transport van q 

dissipatie van temperatuurvariantie 

breedtegraad 

kruisspectrum van x en y 

cirkelfrequentie 

aardrotatie vector 

Indices. 

0 gemiddelde waarde over de beschouwde laag 

rad 

[x.y] s 
-t 

rad s 
-I 

rad s 
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