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Samenvatting. 

Het transport V<ln de gemiddelde k;.;ad ra

ten der temperatuurfluctuaties in een 

zich ontwikkelende turbulente tenpera-

tuurgrens laag. 

afstudeerverslag A.J.c.·r. Kempenaars 
april 1975 

Een van de grootste problemen, die bij het turbulentie-onder

zoek naar voren komen, is het optreden van meer variabelen dan 

er vergelijkingen zijn. Dit probleem noopt vaak tot het doen van 

ad hoc veronderstellingen (Vaak worden turbulente grootheden 

1n verband gebracht met afgeleiden van gemiddelde grootheden). 

In dit afstudeerwerk is getracht een bijdrage tot de oplossin~ 

van dit probleem te leveren door, experimenteel,relaties te 

leggen tussen enkele turbulente grootheden, die een rol spelen 

bij het transport van de gemiddelde b.,radraten der temperatuurfluc

tuaties, in navolging van analoog 1verk van P. Bradshav; aan het 

transport van turbulente kinetische energie. 



Na een afleiding van de vergelijking die het genoemde transport 

beschrijft, en een bespreking van het door ons gebruikte instru

mentarium, wordt in de hoofdstukken VII en VIII van dit verslag 

ingegaan op de aangeduide relaties en wordt de balans van de 

verandering der gemiddelde kwadraten van de temperatuurfluctuaties 

grafiscl1 in beeld gebracht. De door ons bepaalde relaties tussen 

de verschillende transportgrootheden zijn minder universeel, dan 

Bradsha~v vond voor zijn probleem. Voor verschillende meet

stations ZlJn de relaties echter \vel gelijkvormig. 
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Belangrijkste symbolen. 
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ext 

tern.peratuurvereffenin~scoefficient 

soortelijke warmte hij constante druk 

versnelling van de zwaaitekracht 

druk 

warmtestroomdichtheid 

correlatiefunctie 

t ij d 

temperatuur 

tijdconstante correctienetwerk 

interne tijdconstante thermometer 

externe tijdconstante thermometer 
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normale component van de snelheidsvector 

dikte sne1he1dsgrenslaag 

getal van Nusselt 

getal van Reynolds 

warmteoverdrachtscoefficient 

weerstandstemperatuurcoefficient 

dikte temperatuurgrenslaag 

dynamische viscositeit 

temperatuurfluctuatie 

warmtegeleidiniscoefficient 

kinematische viscositeit 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

I.O Het onderzoek binnen de werkeenheid Turbulentie van de vakgroep 

Transportfysica, waarbinnen dit afstudeerwerk werd verricht, ver-

toont twee opvallende karakteristieken. Enerzijds kenmerkt dit onder

zoek zich door locale meting van zowel impuls- als warmtetransport, 

anderzijds warden deze transporten zowel in het laboratorium (wind

tunnel) als in de (onderste lagen van de) atmosfeer (tot nu toe 

voornamelijk op het proefterrein van de N.V. Heidemij. Beheer te 

Schoonheeten) onderzocht, In dit verslag zullen wij ons beperken tot 

het laboratoriumonderzoek, alhoewel de gebruikte methoden en instru

menten met slechts kleine wijzigingen ook geschikt zijn voor het 

onderzoek in de atmosfeer. Deze wijzigingen betreffen dan voornarnelijk 

de dimensionering van de opnemers: de atmosfeer staat, als gevolg van 

de -in vergelijking met de windtunnel- grotere schaal der turbulentie, 

opnemers van grotere dimensie toe. Wat de theorie betreft dienen de 

grootte-orde-beschouwingen van hoofdstuk II opnieuw te worden uitgevoerd . 

1.1. Het windtunnelonderzoek. 

Het windtunnelonderzoek bouwt voort op het onderzoek, zoals dat 

beschreven is door Blom (1970). Hierbij worden metingen verricht aan een 

stroming van lucht over een gedeeltelijk verwarmde, aerodynarnische 

gladde, vlakke plaat. Blom bepaalde de verdeling van het turbulente 

Prandtlgetal over de turbulente grenslaag. Bij dit afstudeerwerk hebben 

wij ons geconcentreerd op het verticale turbulente warmtetransport. Uit 

de enthalpievergelijking werd een vergelijking afgeleid voor de gemid

delde kwadraten van de turbulente temperatuurfluctuaties (hoofdstuk II) 

Hierin komt hetverticale warmtetransport ten gevolge van turbulente 

beweging voor. Door deze vergelijking is het verticale turbulente 

warmtetransport nu bepaald als functie van turbulente grootheden, dit in 

tegenstelling tot de traditionele theorieen, waarbij <lit warmtetransport 

steeds evenredig wordt verondersteld met de gradient van de gemiddelde 

temperatuur (Boussinesq 1877). Experimenteel werden deze grootheden 

uit de afgeleide vergelijking bepaald, als functie van de plaats in 

de grenslaag. 

Voor de meting van het snelheidsveld maken wij hierbij gebruik 

van de bekende hetedraadtechniek: daarbij wordt, uit de afkoeling 

van een in de stroming geplaatste verwarmde draad, de (loodrechte) 

aanstroomsnelheid bepaald, 



I-2 

Om uit de aldus gemeten zgn. normale componenten van de windsnelheid 

op de draden rechtstreeks de relevante componenten te bepalen, werd 

volgens een door Strohl (1971) beschreven principe te werk gegaan. 

Hierbij worden de gemeten signalen analoog omgezet in signalen, die 

recht evenredig zijn met de fluctuaties van de gezochte windsnel

heidscomponenten. De evenredigheidsconstante is nu zowel theoretisch 

als experimenteel te bepalen. Wij komen op deze materie nog uit

gebreid terug in hoofdstuk III. 

Ter bepaling van de gemiddelde temperatuur en de temperatuur

fluctuaties gebruiken wij een opnemer, bestaande uit een isolerende 

kwartskern, bedekt met een dunne laag zuiver platina, die werkt volgens 

het principe van de weerstandsthermometrie. Deze opnemer is in eigen 

beheer in de werkeenheid ontwikkeld (Nieuwvelt 1968). Wanneer wij een 

constante stroom door de opnemer sturen, zal de spanning over de op

nemer recht evenredig zijn met de weerstandsvariatie, en dus, bij een 

proportioneel verband tussen weerstands- en temperatuurvariaties, met 

de temperatuurvariatie. 

Voor de meting van fluctuaties van 10 Hz tot 10 KHz moet de stroom

bron zeer nauwkeurig constant zijn. Volgens Nieuwvelt (1968) waren er 

echterten tijde van zijn afstudeerwerk nog geen constante stroom-

bronnen beschikbaar, die een, in het licht van deze temperatuurfluctuaties 

voldoend constante stroom konden leveren. Hierin is echter inmiddels 

verandering gekomen. Wederom in eigen beheer werd een constante stroom

bron ontwikkeld (Trines), die aan onze eisen voldoet. Hoofdstuk IV 

behandelt deze problematiek meer in detail. 

Een tweede probleem bij de temperatuurmetingen, dat zich reeds in een 

vroeg stadium manifesteerde was de tijdconstante van het temperatuur

meetsysteem. Blom (1970) zegt hierover reeds, dat afwijkingen, die hij 

in de door hem bepaalde spectra van de temperatuurfluctuaties vindt 

bij hogere frequenties, een gevolg zijn van de tijdconstante van zijn 

temperatuur-meetsysteem. Nieuwvelt (1968) heeft hier een analy tische 

uitdrukking voor afgeleid en Bessem (1973) heeft een analoog correctie-
en d . h . . netwerk ontworpen getoetst, at, 1n et voor ons 1nteressante frequent1e-

gebied, een karakteristiek bezit, die de inverse is van de vervorming, 

die door de traagheid van de opnemer wordt teweeggebracht. Door nu cit 

correctienetwerk achter het opnemer-meetsysteem te plaatsen, worden 

fouten bij de meting van de temperatuur-fluctuaties, direct weer 

hersteld. Ook deze problematiek wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk IV. 
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De resultaten van onze metingen zullen, na een afleiding van de 

reeds vermelde vergelijking voor de gemiddelde kwadraten van de 

temperatuurfluctuaties (hoofdstuk II) en een uitvoeriger beschrijving 

van ons meetinstrumentarium (hoofdstuk III, IV en V), worden ge

presenteerd in hoofdstuk VI, VII4~VIII. 

I.2 De windtunnel. 

Onze metingen werden, evenals die van Blom (1970), uitgevoerd 

1.n een "laag-turbulente" "gesloten" windtunnel; met "gesloten" 

wordt bedoeld dat de lucht in een gesloten circuit wordt rondgeblazen, 

zonder dat van buiten lucht wordt aangezogen; "laag-turbulent" 

betekent in ons geval, dat de turbulente intensiteit in de onge

stoorde stroming ter plaatse van de metingen in orde van grootte 

gelijk is aan 0,02 procent. 

In deze windtunnel bevindt zich een meetsectie met een lengte van 

2,5 m en een constante doorsnede van 0,4 m bij 0,5 m, waarover t.g.v. 

het aangroe1.en van een grenslaag een kleine negatieve drukgradiënt 

onstaat. In de meetsectie zijn, met de gebruikte ventilatoren hoofd

stroomsnelheden te bereiken van 0,5 tot 16 m/s. Om de vrije stroming 

op constante temperatuur te kunnen houden, wordt de windtunnel ge

koeld middels in de stroming geplaatste leidschoepen waar water 

doorstroomt. Hierdoor is het mogelijk de temperatuur van de onge

stoorde stroming binnen 0,1 K constant te houden gedurende een 

meetreeks. 

In de meetsectie bevindt zich, evenwijdig aan de bovenwand een 

aerodynamisch gladde, vlakke plaat. Deze bestaat uit drie delen: 

een onverwarmd gedeelte met een lengte van 1 m, een gedeelte dat 

verwarmd kan worden met een lengte van bijna 80 cm en een onverwarmd 

gedeelte, dat 50 cm lang is. Het begin van de plaat bestaat uit 

een elliptische "neus" met een lengte van 5 cm. Om de overgang van 

een laminaire naar een turbulente grenslaag te forceren en te lo

caliseren was aan het eind van deze "neus" een "tripping-wire" met 

een diameter van 3 mm aangebracht. De breedte van de plaat is 40 cm, 

gelijk derhalve aan die van de meetsectie. Het te verwarmen gedeelte 

van de plaat was zodanig geconstrueerd, dat het mogelijk is dit op 

een uniforme temperatuur te brengen. 
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Voor een gedetailleerde beschrijving van deze verwarmde plaat en de 

bijbehorende regeling zij verwezen naar Blom (1970, pag. 60 e.v.): 

hier kunnen wij volstaan met te vermelden dat het te verwarmen ge

deelte is opgebouwd uit 15 hoofdelementen geflankeerd door 30 schut

elementen, die afzonderlijk verwarmd kunnen worden en van elkaar 

geïsoleerd zijn, (cf. Blom fig. 4.7) De temperatuur van het verwarmde 

gedeelte van de plaat werd geregistreerd met (koper-constantaan) 

thermokoppels. 

Om de opnemers over de hele meetsectie en door de grenslaag aldaar 

te kunnen verplaatsen, is een zgn. "verplaatsingsmechanisme" ont

wikkeld. Hiermee is het mogelijk om elke gewenste plaats in meetsectie 

te exploreren. Hoofdstuk V geeft over dit verplaatsingsmechanisme meer 

inlichtingen. 
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Hoofdstuk II. Bepaling van het verticale turbulente warmtetranspo~t. 

li .1 Algemeen. 

Zoals wij in de Inleiding (Hoofdstuk I) reeds vermeldden, 

berusten de traditionele theorieën betreffende de turbulente schuif

spanning en het turbulente warmtetransport op een veronderstelde 

evenredigheid tussen genoemde grootheden en achtereenvolgens de 

gradiënt van de gemiddelde snelheid en die van de gemiddelde tempe

ratuur (de zgn. K-theorie). Deze veronderstelling werd reeds in 

1877 door Boussinesq ingevoerd. Omstreeks 1915 maakte W. Schmidt 

er bij zijn studies van de turbulente transporten in de atmosfeer 

een dankbaar gebruik van. Het bezwaar van deze methode is, dat een 

turbulente grootheid rechtstreeks gekoppeld wordt aan het profiel 

van een gemiddelde grootheid. Bradshaw (1968) voerde de succesvolle 

hypothese in, dat "de relaties tussen de turbulente schuifspanning 

en de andere eigenschappen van de turbulentie voldoende universeel 

Z1Jn, om, voor toepassingen te worden voorgesteld door functies van 

slechts enkele parameters". Bradshaw beschrijft aldus de turbulente 

schuifspanning aan de hand van andere turbulente grootheden (i.c. 

de snelheidsfluctuaties, c.q. de turbulente kinetische energie). Hij 

suggereert een soortgelijke relatie tussen het turbulent warmtetransport 

enerzijds en de temperatuurfluctuaties anderzijds. In dit hoofdstuk zul

len wij deze relatie afleiden uit de enthalpievergelijking. Ver-

volgens wordt middels een dimensieanalyse de zo gevonden vergelijking 

vereenvoudigd, waarna enkele empirisch te bepalen functies worden 

gedefinieerd, die het verband leggen tussen het turbulente warmte

transport en enkele andere turbulente grootheden. Tesamen met de ver

gelijking voor de gemiddelde temperatuur, door middeling te verkrijgen 

uit de energievergelijking, beschikken wij dan over een stelsel ver

gelijkingen, dat, bij bekend stromingsveld, het warmtetransport 

volledig beschrijft. 

II.2 Enkele opmerkingen vooraf. 

In dit hoofdstuk wordt steeds gebruik gemaakt van de Einsteinse 

sommatie-conventie, d.w.z. componenten van tensoren worden met let

terindices aangeduid, waarhij wij de afspraak maken, dat over een 

tweemaal in één term gebruikte index gesommeerd wordt van l tot en met 3. 
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Wanneer wij spreken over semiddelden, worden steeds tijdgemid

delden bedoeld, d.w.z.: "Gis het gemiddelde vanG" betekent: 
-r+T 

G = lim -1- f Gdt, waarbij T voor een stationairproces een wille
T-+ao 2T 

T-T 

keurig gekozen tijdstip is (dit geldt per definitie voor een 

stationair proces). 

In navolging van Reynolds splitsen wij turbulente grootheden 

(G) 1n een gemiddelde (G) in de zin van bovenstaande alinea en een 

fluctuatie (g 1), zodanig dat voldaan is aan: g 1=G-G. 

Een in de afleidingen vaak gebruikte vergelijking is de 

continuÏteitsvergelijking. Wij veronderstellen het medium incom

pressibel. 

Dan geldt: au.jax. = 0. 
1 1 

Hiddeling levert ons dan"de continuÏteitsvergelijking voor de 

gemiddelde snelheid": aü./ax. = o. 
1 1 

Aftrekken van beide voorgaande vergelijkingen levert nu de conti-

' nuiteitsvergelijking voor de snelheidsfluctuaties: au./ax. = o. 
1 1 

Notatie: Gemiddelden zullen wij in dit verslag aangeven als een 

hoofdletter met een horizontale streep erboven. Kleine letters met 

een accent worden gebruikt voor de fluctuaties. Om verwarring met 

de tijd te voorkomen, is echter voor de temperatuurfluctuaties de 

Griekse letter 8 (thèta) gebruikt. Een en ander onder voorbehoud 

van ter plaatse eventueel nader te maken afspraken. 

CoÖrdinatenstelsel: Wij zullen, wanneer niet uitdrukkelijk 

anders is aangegeven, gebruik maken van een Cartetisch assenstelsel 

(x
1

, x2 , x
3
), waarbij de x

1
-richting samenvalt met de lengterichti~ (de 

longitudinale richting) van de meetsectie, de (verticale) x
3
-richting 1n de richtin 

van de ~ecorrigeerde) zwaartekracht staat en de x2-richting (de 

laterale richting) loodrecht op de x
1

- en x
3
-richting staat, zodanig 

dat (x
1

, x
2

, x
3

) een rechtsdraaiend stelsel is. De x
1
-, x

2
- en x

3
-

richting zullen wij kortheidshalve vaak aanduiden als x-, y- resp. 

z-richting. 

Voor de snelheidsvector ,naken wij de volgende afspraak: 

Voor de component in de x
1
-richting schrijven wij u

1 
(of kortweg u), 

voor die in de x
2
-richting u2 (of kortweg v) terwijl wij de compo

nent in de x3-richting zullen aanduiden als u3 ·(of kortweg w). 

Voor andere vectoren geldt al~emeen dat de componenten in de x(-, x 2-

resp. x
3 

-richting zullen worden onderscheiden door achtereenvolgens 

de indices 1, 2 en 3. 



11.3 Het turbulente war~tetransEort. 

Voor een medium met constante , en kunnen de basis-

vergelijkingen van de hydrodynamica als volgt worden geschreven. 

(cfr. Hinze): 

'èJU./'dx. 
1 1 
-+ 

pdu/dt 

0 

-vp* + na 2Û/axjaxj 

:continuiteitsvergelijking 

Navier-Stokes vergelijking: 

* p ='+Pgz (II-2) 

(li-l) 

pCpdT/dt + À d 2 TI d XJ. d x j ~d • 
. 'I 1SS 

I) enthalpie vergelijking (II-3) 

Wij zullen ons in dit hoofdstuk gaan bezighouden met de 

enthalpievergelijking. 

Zoals in de opmerkingen vooraf reeds was aangegeven, passen 

wij voor onze turbulente grootheden de Reynoldse benadering toe. 

Voor de enthalpievergelijking resulteert dit in: __ 

C [ '()( f r f)) (- r 11·') o (T t- é})J = il. r/ (7 + tJ) 7- ft.J'r.'l 
,., p 1: r lli c J o){· ~'(. (),y. a. a , 'J J 

Na middeling vinden wij dan: 

{ 87 - iJT '~] yc, 7Jt + tt,. ?Jxi .,. lli a)(; 

of,v-el, onder gebruikmaking van de continuite i tsvergelijking voor 

de snelheidsvariaties: - o zT d.r ()(u/B) /tJ~"·ss fCI' : -J>C, + À. ()ij, 'ij + rn; () t; 

Wij z1en dat in vergelijking (II-6) (een vergelijking voor de 

verandering van de gemiddelde temperatuur ook een turbulente warmte

stroom {fJCp U./ P} optreèdt. Deze beschrijft het turbulente transport 

van enthalpie. ~1eestal wordt de turbulente warmtestroom in 

~r~nJgebracht met de gra cliënt der gemiddelde temperatuur. 

Wij zullen ons hier niet mee bezighouden. 

IJ[-s) 

(JI-t) 

Trekken wij (II-5) af van (II-4) dan vinden wij: 

j·ag - f>IJ , a=r 1 vB , ûBj ) (; 2 
{) .,lf) _iJ 

fJ(p ~ o~ 1/i ~ .., U; ût· + /,(i '7ji: .... lli F- '::. 1t ~- 'Vj /f'i(s1 f"''ss 
ur; vXt' 1 & t ') (:C-f) 

een vergelijking voor de temperatuurfluctuaties. In deze vergelijking 
1 

voor een fluctuerende grootheid (i.c de temperatuurfluctuaties), 

komen ook gemiddelde grootheden voor 1n de termen die het 

convectieve transport van enthalpie beschrijven, de tweede en de 

derde term tussen haken in het linkerlid, respectievelijk het 

transport van enthalpiefluctuaties met de gemiddelde stroming 

en het transport van de gemiddelde enthalpie door de fluctuaties 

in het snelheidsveld. 

I) 'I" ie Voor f}f.J .. ~u fXU' ][. 4.1 



hlanneer wij nu vergelijking (II-7) vermenigvuldigen met e, vinden 

wij (na deling door pCp en !et a = :\ /pCp): dl() 6) _ 

e !!I -f i I) ~ + fJ/ I) ~ -liJ/ B ~ 67 N,·' ~:. :: a & ()Kj ''ij + }9. { <f~ Cf};J 
'1/: t u!f; "' c 1 

(II-8) 

Middeling van (II-8) levert ons nu: 7 
- - vB ' - iJ {) ~ - oii -;-- ()T 1 ,_ IJ +-d..tl 8 - -1 IJ: f) ::;-:- + 11. · 0 ~)(· +U,· (; ot· = ./C• t7 ftl·n f)t_J· d>tj ()f: I VX,: t U X; f 1 DJf•1 

Herschrijven wij (II-9) enigszins dan gaat deze over in: 

(II-10), 

Indien wij werken onder stationaire omstandigheden is de eerste 

term in vergelijking (II-10) gelijk aan nul, De vierde term in het 

linkerlid herschrijven wij nog één kee~r~:~~~ 

, vtloZJ 7J( i ti'- u/) ll)t fJ~/ 
t( • .:: - 2. ~,· ,· 8'1, Û\lj 

é) e-i Bt u/) 
t) ){i 

Bij de laatste gelijkheid is weer gebruik gemaakt van de continui

teitsvergelijking voor de snelheidsfluctuaties. 

(II-10) dan over in: 

- [ i1 'l tff9 -(~'"'::""':-::)~{ i)or-r.~ iJr () fo4'-fr 
- +a. a v:; 'iJVj PXj û~Jf }C, 'f"" 

L; CF -'V 
Deze vergelijking (II-11) beschrijft de verandering van het gemid

delde kwadraat van de temperatuurfluctuaties lang een stroomlijn. 

Achereenvolgens stellen de verschillende termen voor: de veran-

dering van ëL langs een strpomlijn van de gemiddelde stroming (term I), 

de produktie van turbulente enthalpie door de gradi~nt van 

de gemiddelde temperatuur (term 2), de turbulente diffusie 

van turbulente temperatuurfluctuaties (term 3) en tenslotte 

vertolken term 4 en 5 respectievelijk de moleculaire bijdrage 

tot het transport en de dissipatieve bijdrage. 



Passen wij vergelijking (II-11) nu toe op onze configuratie 

(twee-dimensionale grenslaag langs een vlakke aerodynamisch 

gladde plaat, met een temperatuursprong) (zie fig.l?), dan gaat 

term 4 van vergelijking (II-11) over in a [ ~ 1(rpi) _1!~.1/CJ/))17 
a z.c. l v.(')l Z,(· j 

Jl k sne/heïdsgrenslaa.r 'I 
1 

-; • ,.-·fii:;t~~-~~Wif1t!MfU.ICI'-
' grt~fl~ -'X 

Om dezelfde(grenslaag) rèdenen spelen van term 2 en 3 ook alleen 

de afgeleiden in de verticale richting een rol. 

\foor onze meetsituatie gaat vergelijking (II-1 I) nu over in: 

û t-!iJf) kJ v {~jji) - ;;7 uttV'B2J -'- -
-= - w1il 7JJL - ~A.. +IC" & fot"·sJ +-U. &>x + {)11.. 

-(~~)'" -!~jj' -&J.t} {E-11.) 

11.4 Grootte-orde beschouwingen. 

In het voorgaande hebben wij een formule (II-11,12) 

afgeleid voor het gemiddelde kwadraat van de temperatuurfluc

tuaties. Om een indruk te krijgen van de relatieve importantie 

van de termen in deze vergelijking zullen wij in de hiernavolgende 

pagina's de verschillende termen trachten af te schatten. 

De term die ons, als gevolg van zijn complexe opbouw, de meeste 

moeilijkheden oplevert is de dissipatieterm. Er zal nochtans 

blijken dat deze term rustig verwaarloosd kan worden. 

II.4.1.De dissipatieterm. 

De bovenvermelde formule <J[- I 2) luidde als v~ l { 1 -lj 
uC.!.@î) - ()tfeïJ ~ ()7 _ Dl1~t~'BY a.[o ~o + 

1 r W (}))v -= -~ Z'JL 'd A.. -1 f) A" 
()~ 

tE-Il) 

waarbij, zoals vermeld cpd. afkomstig ~s uit de cr~tl,."/evergelijking: 
~ss 

(Jl-J) 
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~d. staat dan voor de volgende uitdrukking: 

~ss 

JtÖ/,f t ·JO V)l JVVjt. .1 oll ul()t 1 (i) V ()l/) 
foiiss = 2J?t rx) +L~y +l"fi, r l. {'IX? , ~ /; "ij+- M -+-

j_ 1 !!!_ p}J) t J. ( ?3. ~V 2 1./)t.j 
t L ? Jv + fi - J û~ -1- 'W ..J. "Z. 

1tJij \verken bovenstaande dissipatieterm verder uit, door de 

snelheden, overeenkomstig de Reynoldse benadering te splitsen, 

dus: 

11.-=-fi"~u' 
V= V + v' OHj definiëerden u in de richting van de geJTiiddelde 

hortZontale windsnelheid, dus V= 0) 

IJ-= W-+ w' 
Bovendien geldt de continuiteitsvergelijking: oU;/û~· = 0 

Met deze opmerkingen in gedachte herschrijven \VÏj de laatste 

term uit vergelijking (II-12). Deze gaat dan over in: 

{JI-1~ 

1 ---- 1 / - () til1u') ~ f)l)' t.. ;vtiJ·n..;'} lz. 
PC, () fck:ss =IC, Ç(w.irklelde V~Jt, t'!&jl ()x J + C'5j) +c iJ z. ) + 

1 ,~ + o/ili-11!))~ 11 ïJt~-HiJ ~')'-+, (ïJiu+,lJ atW+itJV{'JI 
+ t. L I> x ~J z., l '!I + öft, L IJ.L + 7J ~ Jij 

Bedenken wij nu dat: l) A constante ,• 0 

2) dat voor gemiddelde grootheden de 

afgeleide in de Y-richting (de dwars

richting van de tunnel), ten gevolge 

van het tweedimensionale karakter van 

onze grenslaag, nul ~s, 

dan gaat bovenstaande uitdrukking over in: 
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Bovenstaande uitdrukking voor de dissipatieterm in verge

lijking (II-I2) bevat slechts termen van één der navolgende vormen: 

of I) het product van een afgeleide van een gemiddelde groot-

heid en een afgeleide van een fluctuatie, vermenig-

vuldigd met e. 
of 2) het product van twee afgeleiden van een fluctuatie, ver-

menigvuldigd met e. 
t1et betrekking tot de termen uit categorie I) dienen W~J ons 

het volgende te realiseren: 

- de afgeleide ~~ is de grootste afgeleide van de gemiddelde 

grootheden (U verandert over de dikte van de grenslaag van U 
0 

(de ongestoorde stroomsnelheid) tot 0 (aan de plaat) ). 

- de afgeleiden van de snelheidsfluctuaties zijn alle van 

dezelfde orde van grootte. 

Voor de termen uit categorie I) heeft bovenstaande de volgende 

consequentie: Alleen die termen waarbij de afgeleide van de 

gemiddelde grootheid aU/aZ is, zijn van belang; alle andere z~Jn 

één of meerdere ordes van grootte kleiner. 

Van de dissipatieterm in formule (II-I2) resteren nu 
;)fi ~U/ iJII/ ()I.{ I . • • 

de termen: f) ~.A.. -, ~ en {) 'J'ij ~ , waann ~ ,J, k, 

waarden I, 2 of 3 aaH kunnen nemen. 

II.4.2 Afschatting der termen. 

nog slechts 

en 1 de 

Hij zijn nu zover, dat W~J voor alle termen uit vergelijking 

(II-12) een uitdrukking kennen. Van nu af aan ~s het dus in 

principe mogelijk de grootte-orde van alle daarin voorkomende ter

men te schatten. Hiertoe hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

- een zinvolle maat voor 6U (:in afgeleiden naar z) is u0-0 = UO 

(de ongestoorde aanstroomsnelheid: 6 m/s). 

-Volgens de metingen van J. Blom (I970) is de maximale waarde 

van -{éj7 in de orde van grootte van IK::-; onze metingen bevestigen 

dit. Op grond van de metingen van Blom achten wij, in afgeleiden 
l öZ" naar x (in longitudinale richting),~ 8 een goede schatting 

ma x 
voor 6GZ. 
-Als maat voor uJ 2 kiezen w~J op grond van de metingen van 

m2/ s2. 
Blom : 1 



Jl..- iY 

- De numerieke waarden van de stofparameters zijn: 

~~ JÇ*'o-6 fl(m-ts 1 

f.. 1 "'m -J _ 

I ·J k I Cp.:: I l>fJö Ka J 

lij z -1 
Q -= ~ 0 ~ JD- f'# .S 

- Op grond van de metingen van Blom en Bovenstaande stofpara

meters \veten wij: w 18 =}i, ~ = /}(.o,s) ~Je (Wij hanteren 9' ( ) 
als orde-van-grootte-teken). 

- In geval van gemiddelde grootheden kiezen wij als maat voor Ax 
de af stand tot het begin van de plaat L (= f!J' ( l) m), voor A )I." 

de grenslaagdikte f (= fJ' (0,05) m). 

- Als lengtemaat voor de fluctuaties kiezen wij in de Z-richting 

o,J b (= 8' (0, 005) m). 

- Voor de X- en de Y-richting wordt deze lengtemaat vermenig

vuldigd met een factor L/i. 
De grootte-orde van ij leiden wij af uit de continuiteits-

vergelijking voor de gemiddelde snelheden. 

dil () ~ 
~ + Î~ =0 

!: 0 ~ { :·) 

lil 
De som van ~X en is o; beide termen zijn dus 1n absolute 

waarde even groot. 

Conclusie: -w 
Als schatting voor de verschillende termen in vergelijking 

-1 
:l KID · 
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Voor de dissipatie-term geldt 

van de vorm: ·~ ~ ~ '</ 
dat zq opgebouwd is uit termen 

en uit termen van de vorm: '-f/) 
}Cp ~~ Vj 

Hanteren wij ook voor deze term d 
. .JCp 

onze eer er gegeven u~tgangs-

punten dan blijkt: 
-6 6 .Yl!. 'Pil f}J,(.I ~(!1! /)() W."' ) l-11 /'i* 10 -11 .JIJ 1 -t 

I N .::::' "/() . 
'd~ . 9 )(· :: ;c, Jfp T 01 /I IOJ -11-5' 1tltf't. itf'*/()-l 

J 

!."?& tJtr·' 'J /(Jt, I -lJ {!1!. /,{, / t(k I ) 
Z~IS-*11)-/, JJII -J 

I (~~~(r~t ~/o - 1o' f'f 'J )(. 7J(_f - !ff 
J (81 6) r. 

Zoals wij zien zijn deze termen vele ordes van grootte kleiner 

dan de meeste. andere termen uit de vergelijking. 

In deze afschatting der termen hebben wij de 2e term uit het 

rechterlid van vergelijking (II-12) niet bekeken. Dit komt omdat 

schrijver dezes op het moment dat hij dit schreef geen metingen 

kende die hem in staat zouden kunnen stellen een zinvolle 

schatting van deze term te maken. 

Op grond van de onbalans van de vergelijking lijkt het plausibel 

dat deze term belangrijk zal zijn. Nadere metingen zullen hierover 

definitief uitsluitsel moeten geven. {Gebruiken wij als schatting 

voor "w 182 .(u/'J'1t. &,!lt.:: IJMan geldt: rJ { 0 ( ~ ï;i8l.J.): !} { i *1 j = ~ /;{) 17 . 
A" J '5" '* 'tr z. IJJ 

Samenvatting afschatting der termen. 

VJanneer wij onze vergelijking voor de turbulente temperatuur

fluctuaties nog eenmaal herhalen en onder de verschillende termen 

de geschatte grootte ordes noteren vinden wij het onderstaande beeld: 

o tJ.tiïJ - 7Jtfii7) ~ JT J t ~ ~J 12t. ~ifï) 
U ., -+ JJ -= - ~ (7 ul(... û ~ +a. I A .t. +-

!J{qJ) ~.:__ r71Î4~ !) t loo) ~ lt~J ? {) (4-tufl) 

a. n g: l + tf!i f (f[jj ~ * Oi;;.rl u, -ltt) 
~ td {) f,o-v 

Hanneer Hij bovenstaande samenvatting overzlen, blijkt dat alleen 

de 2e term uit het linkerlid en de eerste t\vee termen uit 

het rechterlid van belang zijn. 
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11.5.1 Dimensieloze functies. 

In het voorgaande hebben W1J eerst een uitdrukking afge

leid voor het gemiddelde kwadraat van de temperatuurfluctuaties 

(II-12). Vervolgens hebben wij in de voorgaande paragraaf de 

grootte-orde van de termen uit deze vergelijking (II-12) 

trachten te schatten. Hierbij bleek een aanzienlijke vereen-

voudiging van (11-12) mogelijk (zie 

'U l t. ~~~) 
w Û/lv = -~;'(.) 

vT 
~ 

onderstaand (II-1 5)) 

(){~ ~) 
&>IL (Jl-IS) 

Ten einde uit (11-15) een vergelijking voor het turbulente 

warmte-transport af te leiden, moeten wij enkele, empirisch te 

bepalen, dimensieloze functies invoeren, die het verband leggen 

tussen het gemiddelde verticale turbulente warmtetransport wre 
en de andere turbulente grootheden uit bovenstaande vergelijking. 

Wij veronderstellen hierbij, in navolging van Bradshaw, dat de 

locale dan wel de maximale schuifspanning een goede snelheicis

schaal vormen voor het turbulente snelheidsveld. Een eenvoudige 

keuze van de gezochte dimensieloze functies is dan (zie ook par. II.5.2): -t ~t{}l 
Gli .: _ CJI-tó ~J 

f} z . « ~ tiJtil )( 

lvl(;) 
= (_ {)l 11.,/·) ,,~, 

I 

met U* (de schuifspanningssnelheid) gelijk aan IT/pl 2 

Substitutie van deze uitdrukkingen in vergelijking (II-15) levert 

ons de gewenste vergelijking voor het warmte-transport: 

l-lL ûf P )D t l/z. /'jj]j/'-f 
_i) __ J i (.Jv/17 j j ::' - t:7ï; ~A,.. - ~.4.... l ~~ t ~,( I {ll-19) 
u~ l C(gl T Q.~; ( 

Zoals reeds eerder vermeld, dienen de in deze vergelijking 

voorkomende functies a 8 en G
8 

experimenteel bepaald te worden. 
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[1.5.2 Opmerkingen bij de keuze van de dimensieloze functies. 

De processen, welke de diffusie van temperatuurfluctuaties 

(het convectief transport van de temperatuurfluctuaties door het 

turbulente stromingsveld) bepalen zijn niet goed bekend. Nochtans 

lijkt het plausibel (zie ook Bradshmv, 1967) dat de diffusie vooral 

wordt gevoed door de grote eddies, die ook een belangrijk gedeelte 

van de turbulente schuifspanning veroorzaken. Aangezien deze 

grote eddies zich over een groot gedeelte van het buitenste ge

deelte van de grenslaag uitstrekken, zullen wij voor een 

karakteristieke snelheidsschaal een gemiddelde over het buitenste 

gedeelte van de grenslaag moeten kiezen, bijv. de gemiddelde 

schuifspanningssnelheid over dit buitengedeelte van de grenslaag. 

Uit verwerkingstechnisch oogpunt is het handiger om niet een 

gemiddelde over het buitenste gedeelte van de grenslaag te 

kiezen, maar de maximale waarde van de schuifspanning in het 

buitendeel van de grenslaag. Wij veronderstellen hier dus een 

lineair verband tussen het gemiddelde over en de maximale 

waarde van de schuifspanning (althans de turbulente bijdrage 

tot de schuifspanning) in het buitendeel van de grenslaag. 

Bradsha\v 1967 en 1968 veronderstelde dit ook (en met succes) bij 

zijn beschouwingen over de turbulente schuifspanning. Een relatie 

tussen gemiddelde en maximale ~vaarde 1 ij kt plausibel, alhoewel 

proportionalitiet veronderstellen misschien wat prematuur is. 

hlij zien nu dat de diffusieterm bestaat uit een afgeleide van 

w'{}'l., een product van de locale turbulente intensiteit 82 en de trans

portsnelheid \; en we kunnen dit tripelproduct derhalve evenredig 

veronderstellen met (}7. '114 ,1H.Q)( , waarbij U ,,max het maximum in 

bovenstaande zin weergeeft. Dit is gebeurd in de dimensieloze 

functie G
8

• 

Voor het convectieve transport door de gemiddelde snelheid 

lijkt een locale snelheidsschaal de aangewezen oplossing, aan-

gezien •vij een omvorming van formule (II-15) in termen van een locaal 

~varmtetransport zoeken. 

Dit resulteert in de definitie van a
8

, waarbij de locale schuif

spanning als snelheidsschaal gebruikt is. 
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'ie" ge~~~ I ff -!pJ ~~ v1acul rle 1edtt/tJ.u'éê-rdr /u-ncli·~, Ael 
WMW'tlefranlpor-t ~ g fiTI)II.erit-sv tu-l- hei 'rndltrA'áJvrlol. • rrrJ. MJ ok
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rkAOief;jK..Jhjn- rkvf o!A1: m~ VZlNt JMwef ~~-~ rmel~ _ 
veld ( l!7mr ~cf.4t~, ~t~W....k/r-cJ.,n(prJrl e.t de ~ ~ ~~ 
I il-t'}-)) beleK.e.1f. 
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Hoofdstuk III. De metin~ van het snelheidsveld. 

III.O Zoals wij in de laatste regels van hoofdstuk II zagen, meten W1J 

zowel het snelheids- als het temperatuurveld op. Dit hoofdstuk zal zich 

bezighouden met de meting van het snelheidsveld. 

Voor onze windsnelheidsmetingen hebben wij gebruik gemaakt van de 

welbekende hetedraadtechniek. Hierbij wordt een verwarmde draad 

(100 tot 200K boven omgevingstemperatuur) door de stroming afgekoeld. 

Door nu deze afkoeling te registreren is het mogelijk de aanstroom

snelheid te bepalen uit de energie-balans van de draad. 

Bij de Constante Temperatuur Anemometrie (afgekort C.T.A.) wordt 

de temperatuur (lees: weerstand) van de verwarmde draad constant 

gehouden. Wanneer wij nu de hiervoor benodigde spanning over de 

draad meten, hebben wij een maat voor de koelende aanstroomsnelheid. 

Door een ijking kan het verband tussen aanstroomsnelheid en draad

spanning worden bepaald en zo mogelijk in een analytische-functie 

worden weergegeven. 

King (1914) poneert een verband, waarbij het kwadraat van de 

draadspanningen op een constante na evenredig is met de wortel uit 

de normale component van de windsnelheidsvector op de draad; onder 

de normale component van de windsnelheidsvector verstaan wij dan 

de projectie van deze windsnelheidsvector op een vlak, dat loodrecht 

staat op de draad. 

In formule ziet dit verband er derhalve als volgt uit: 

E2 = A + B Iu , E: draadspanning (III-1) 
n 

U : normale comp. windsnelh. vector 
n 

A~B: ijkconstanten 

Na King hebben tal van onderzoekers een veelheid van functies 

getoetst, maar de meer recente studies (o,a. binnen de werkeenheid 

Turbulentie) werken in ons snelheidsgebied (0 tot 16 m/s) met een 

modificatie van de bovenvermelde zgn. "Wet van King", in die zin 

dat de wortel (uit de normale component van de windsnelheidsvector) 

vervangen wordt door een variabele exponent, terwijl bovendien de 

temperatuurafhankelijkheid van de parameters wordt onderkend. Als 

voorbeeld van een wat recentere formule geldt het door Drs. A.H. Koppius 

binnen de werkeenheid gepropageerde model: 
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III.l C.T.A.-methode. 

III-2 

a. b •. = A + BU , waar 1J 
n 

(III-2) 

E de draadspanning 

U de normale component v.d. windsnelheids 
n 

vector 

R 1 de "warme" weerstand van de meetdraad 
w 

R 
g 

A,B,a 

(i.ê.: de weerstand van het opgewarmde 

draadje) 

de "koude" weerstand (bij omgevings

temperatuur) van het draadje. 

experimenteel te bepalen, zwaktemperatuur

afhankelijke coëfficiënten. 

(Voor a wordt vaak 0,40 gevonden). 

Bij de C.T.A. wordt, zoals wij hiervoor reeds zagen, de weerstand 

van de draad constant gehouden. Hiertoe wordt de hetedraad opgenomen 

in een weerstandsbrug (zie fig. III-1) met twee vaste weerstanden 

(in ons geval beide 50~) en een bekende instelbare weerstand. Als de 

brug in evenwicht is (hiervoor zorgt de teruggekoppelde versterker) 

zijn de weerstanden van 

van de hittedraad en de 

instelbare weerstand 

gelijk. Wanneer wij nu de 

spanning over het draadje 

meten hebben wij, zoals in 

het algemene gedeelte van 

dit hoofdstuk reeds werd 

uiteengezet, een maat voor 

de windsnelheidsvector, die 

de meetdraad tracht af te 

koelen. 

Het werken bij constante temperatuur van de opnemer impliceert, 

dat W1J een constante (vooraf te kiezen) oververhitting hebben 

(onder oververhitting verstaan tV'ij de verhouding van de weerstand van 

de draad bij de meettemperatuur R , tot die bij de temperatuur van 
w 

het omringende medium R ). 
g 
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Hoe groter wij deze oververhitting kiezen, des te groter worden de 

spanninlfluctuaties, die de snelheidsfluctuaties representeren: "De 

gevoeligheid voor snelheidsfluctuaties neemt toe". Wanneer wij een 

goede signaal-ruisverhouding willen hebben, moeten wij onze over

verhitting dus groot genoeg (wij kozen 1,7) kiezen. Anderzijds mogen 

wij de temperatuur van de meetdraad natuurlijk niet te hoog kiezen, 

daar de draad anders (in lucht) door zal branden, terwijl mogelijk ook 

stralingseffecten en vrije convectie in rekening gebracht moeten 

worden. 

III. 2 Het ijken. 

Voordat een hetedraad als windsnelheidsmeter gebruikt kan 

worden, dient hij geijkt te worden. Hiertoe wordt, in ons geval, 
m in het snelheidsgebied van 0 tot 8 /s bij een vijftiental snel-

heden in een turbulentiearme stroming, de spanning over de hete

draad genoteerd. Vervolgens wordt, volgens de methode der kleinste 

kwadraten, een kromme van de vorm E~R (R -R ){A+BUa}, door deze w w g n 
meetpunten getrokken. Wij hebben dan dus een"statische ijking" 

gepleegd, d.w.z. wij hebben geijkt tegen constante snelheden in 

een turbulentiearme stroming. Deze statische ijking gaan wij nu 

gebruiken in een dynamische meetsituatie, d.w.z. voor de meting van 

fluctuaties en gemiddelden in een turbulente stroming. Dit is en 

blijft een teer punt bij turbulentiemetingen, waarvoor voorlopig 

nog geen definitieve oplossing in zicht is. Het is tot nu toe nog 

niet gelukt om een nauwkeurig gedefiniëerde dynamische ijksituatie 

aan te bieden. 

Bij de bovenvermelde ijkformules wordt er steeds van uitgegaan, 

dat de spanning over de draag E, alleen wordt bepaald door de 

normale component van de windsnelheidsvector op de draad, en onaf

hankelijk is van de "langscomponent" (dat is de component van de 

windsnelheidsvector evenwijdig aan de draad). Dit is inderdaad zo 

(Champagne 1971) als de verhouding tussen de lengte en de diameter 

van de meetdraad (1/d) groter is dan 800. Bij onze metingen lag 

deze verhouding in de orde van 1000. 
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III.3 Het snelheidsprofiel. 

Zoals wij in de Inleiding (hoofdstuk I) reeds schreven en in 

hoofdstuk IV nog nader zullen zien, passen wij bij onze temperatuur

metingen een correctie toe voor de thermische traagheid van de draad. 

In hoofdstuk IV zullen wij zien, dat deze traagheid een functie is 

van de aanstroomsnelheid. Een en ander betekent dat wij voorafgaand 

aan de temperatuurmetingen, een indicatie van het (gemiddelde)snel

heidsprofiel moeten hebben. (Een indicatie, omdat de traagheids

correctie, zoals wij nog nader zullen zien in hoofdstuk IV, slechts 

zwak snelheidsafhankelijk is, en derhalve de gemiddelde snelheid 

niet erg exact gekend behoeft te worden: een nauwkeurigheid van 

0,5 m/s is reeds voldoende! Gelukkig is de correctie slechts zwak 

snelheidsafhankelijk: Wij meten n.l. temperaturen in een turbulent (!) 

snelheidsveld). 

III.4 Gebruikte probe 

Strohl (1971) heeft een studie gemaakt van de invloed van 

aerodynamische verstoringen op de snelheidsmeting met hetedraad 

ten gevolge van de vorm van de opnemer. Hij bekeek zowel de invloed 

van de naald als die van het opnemerlichaam, waarin de draden gemon

teerd waren. (Als opnemerlichaam wordt een keramisch pijpje gebruikt, 

waarin twee naalden gelijmd zijn; tussen deze naalden wordt dan de 

hetedraad gepuntlast). Het, naar zijn bevindingen, ideale model 

voor profielmetingen voldoet aan de volgende specificaties (voor 

verklaring der gebruikte symbolen 3 zie bijgaande schets): 

A ,3",Jrl. 

1 ~20 lnfn. 

ó {o,b~ 
s .:: 6 wurv 

.l' .::. I mlt'v 

Opgemerkt moet nog worden dt hij voor snelheden > 25 m/s aanbeveelt 

om, ter voorkoming van trillingen s en 1 kleiner te kiezen. 

Het verschil tussen s en 1' bestaat uit een stukje verkoperd 

hetedraad., Als gevolg van dit verkoperen \vordt het snelheidsgevoelige 

gedeelte van de meetdraad verder "weggebracht" van de "grofstoffelijke" 

naalden,waardoor verstoring t.g.v. deze draden wordt tegengegaan. 
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De verkoperde draad heeft een diameter van ongeveer 50 ~m. 

Onze probe die op dit model van Strohl geënt was, had de volgende 

afmetingen (voor de gebruikte symbolen: zie nevenstaande schets: (de 

symbolen stemmen overeen met die in de vorige schets). 

.a 1·3'""'-l het 

4t"' trtt...{ had 

s = ~b~"" 
J:: 2.q rn~ 
s ... 6 m~ 
J '-:: /, 91 ,.""" 

keramische opnemerlichaam 

een elliptische doorsnede. 

diameter van het metaaldraadje: 5ll m. 

gebruikte draadmateriaal: geplatineerd 
Wolfraam. 

verkoperen: electrolytisch verkoperd tot 
een diameter van ca. 100~. 

de afmetingen van onze probe met die van 

Strohl toont, voldoet onze probe nagenoeg ideaal aan de door hem 

gewenste maten. Volgens Strohl worden metingen van gemiddelde snel

heden met deze probe minder dan 2% verstoord ten gevolge van de 

gebruikte opnemer. 

Zoals reeds gezegd, was deze probe bestemd voor de meting van 

't een dimensionale snelheidsprofiel. Voor de meting van het 

turbulente snelheidsveld werd een gecompliceerde probe gebruikt, even

eens op grond van de resultaten van de studie van Strohl c.s. Hierover 

handelt het volgende deel van dit hoofdstuk. 

III.5 Het meerdimensinale snelheidsveld. 

Voor de meting van het meerdimensionale snelheidsveld maken w1.~ 

gebruik van een zgn. kruisdradenstelsel (="X-probe"). Hierbij maken de 

twee meetdraden, waaruit deze probe best.?.at, onderling een hoek van 

TI/2 radialen. In het vervolg 

zullen wij er bovendien van uit

gaan dat de draden opgesteld staan 

onder een hoek van ~ IT/4 rad. met 

de hoofdstroming. Dit is van belang 

i.v.m, de herleiding van gemeten 

normale componenten op de draden 

tot snelheden in een assenstelsel 

dat "vastzit" aan de hoofdstroom en de tunnel: in laatstgenoemd stelsel 
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onderscheiden wij de volgende componenten: 

a) een component in de richting van de hoofdstroming: de longitudinale 

component. 

b) een component in de richting van de (gecorrigeerde) zwaartekracht: 

de verticale component. 

c) een component loodrecht op beide voorgaande, in de dwarsrichting 

van de tunnel: de laterale component. 

Deze drie componenten duiden wij achtereenvolgens aan met u, w en v 

dan wel u
1

, u3 en u2; de bijbehorende richtingen van het assenstelsel 

noemen wij x, zen y-richting dan wel x 1 , x3 en x2-richting. 

Voor dit assenstelsel en deze x-probe onder IT/4 rad. gelden de 

volgende eenvoudig af te leiden relaties: 
u2 = ! (U-W) 2+V 2 (U 

1
: no'rmale component op draad l) 

n, I 2 n, 
(III.3) 

u2 l (U+W) 2+v2 (U 2: normale component op draad 2) 
n,2 2 n, 

Zoals W1J 1n het voorgaande reeds gez1en hebben, is de spanning over 

de draad een maat voor de windsnelheidscomponent loodrecht op de draad. 

Als (ijk)model voor deze "maat" zullen wij 5ebruiken: 

E2 = R (R -R ){A+BU ~ = A1+B 1u·o. (zie dit hoofdstuk 1 par. III.O) 
w w ' n n 

Ontwikkelen wij de spanning over de draad in een Taylorreeks rond een 

gemiddelde (=werkpunt) naar de snelheidsvariaties, dan vinden wij: 
- - - - êJE 1 óE 1 aE 1 

E1=E 1 (U,V,W)+(au' U +(äVI) V ~aw) W +hogere ordetermen (III.4) 
0 0 0 

n.b.: de nulletjes bij de afgeleiden geven aan, dat de afgeleiden 

in het werkpunt genomen moeten worden, 

In onze 2-dimensionale grenslaag-configuratie geldt: V = 0. Dit ver

eenvoudigt de problematiek aanzienlijk, aangezien de eerste-orde afge-

1 · d d · · · - [c 3 E) B h/ 3 1 2] · e1 en naar v evenre 1g Z1Jll met v äV = 4E U , en JU ons geva 
0 I n derhalve gelijk aan nul worden. 

De hogere ordetermen in de Taylorreeks mogen, gezien de lage turbulente 

intensiteiten, verwaarloosd worden. 

Wij gaan de spanningsfluctuaties over beide drdaden optellen en 

aftrekken, waarbij wij e2 (fluctuatie van E2) steeds vermenigvuldigen 

met een "K-factor": achtereenvolgens K2 en K
1

, Wij vinden dan 

(e
1 

en e 2 zijn de spanningsfluctuaties over respectievelijk draad 1 

en draad 2): 
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en 

Wanneer wij voor de "K-factoren" achtereenvolgens kiezen: 

en 

dan geldt derhalve: 

en 

ofwel, korter geformuleerd: 

e 1+K2e2 = c2u' 

e
1
-K

1
e

2 
c

1 
w' 

met c
1 

en c2 vooraf te bepalen constanten. 

Bepaling van de constanten (K1 , K2) resp. (c
1

, c2) 

Wanneer wij beschikken over een analytische representatie van de 

ijkkromme, kunnen K
1 

en K2 op grond van bovenstaande uitdrukkingen 

direct berekend worden. 

(III-5) 

(III-6) 

(III-7) 

(III-8) 

(III-9) 

(III-10) 

(III-11) 

(III-12) 

Een andere methode is die, waarbij door een kunstmatige intro-· 

ductie van veranderingen in u- resp. w- component K
1 

en K2 experimenteel 

zodanig worden bepaald, dat de relaties (III-11) en (III-12) geldig 

zijn, Hieruit volgt dan de waarde voor c
1 

en c2 (ook experimenteel). 

Uit beide methoden blijkt dat K
1 

en K2 bij snelheidsvariaties slechts 

weining veranderen (bij variatie van het werkpunt van ~ = 3 m/s 

tot~= 10 m/s verlopen K
1 

en K2 minder dan 1%). 
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III.6 De gebruikte probe. 

Wij hebben onze metingen aan u- en w-fluctuaties verricht met 

een probe die ontworpen was in overeenstemming met de bevindingen 

van Strohl et. al. (1971). Zij gebruiken stalen naalden, die vast

gelijmd zijn in een keramisch pijpje. Zij adviseren naar aanlei

ding van hun onderzoekingen naar de invloed van aerodynamische 

verstoringen ten gevolge van de opnemer op de snelheidsmeting, de 

naalden zodanig uit te buigen, dat deze als het ware komen te 

liggen op het oppervlak van een baseball. (Strohl zelf spreekt 

van een "hengselmand"-probe). Bovendien adviseert hij om het 

keramisch lichaam een hoek van hetzij rr/4 rad hetzij 3ll/4 rad met 

de hoofdstroming te laten maken. 

Enkele maten, die deze probe naar het "ideaal" van Strohl 

karakteriseren zijn: 

-diameter van de probe 

-lengte der naalden 

-di~meter der naalden 

< 4 mm 

20 mm 

0,4 mm (ter plaatse van het keramiek) 

0,2 mm (aan de top, waar de meet-

draden gemonteerd worden). 

-afstand draden onderling : 1 mm 

-afstand naalden inderling: 4 mm 

-lengte van het gevoelige) 

gedeelte van de draad 
) 
) 

lmm 

Opm.: Onze probe scoorde op bovenstaande punten als volgt: 

-diameter probe-lichaam 5,4 mm 

-diameter naalden 0,6 mm (ter plaatse van het keramiek) 

de naalden werden aan de top toegespitst tot ca. 0,15 mm) 

-afstand draden 2mm 

-lengte gevoelige gedeelte van de draad: 2,07 mm (draad 1) 

2,67 mm (draad 2) 

Verkoperen was, t.g.v. de ingewikkelde configuratie van de probe, 

technologisch voor ons niet mogelijk. Daarom hebben wij de uiteinden 

van de draden bedekt met electrisch goed geleidend "Leitsilber", 

dat met een penseel kan worden aangebracht. Ten gevolge hiervan was 

het onmogelijk om de draden binnen 0,5 mm even lang te krijgen. 



III-9 

Zoals in hoofdstuk II (theorie) bleek, kunnen wij, wat de snel

heidsmetingen betreft, volstaan met het doen van u- en w-metingen. Op 

Op de bovenbeschreven wijze kunnen wij deze componenten rechtstreeks 

meten. De hierboven beschreven probe biedt het voordeel van een mini

male aerodynamische beinvloeding van de meting van deze componenten. 

Deze zou, volgens de bevindingen van Strohl kleiner moeten zijn dan 

2%. De met deze probe door ons verrichte metingen hebben wij op de 

aangegeven wijze (met K-factoren) verwerkt. De resultaten hiervan worden 

nader beschreven in hoofdstuk vrr. 
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Hoofdstuk IV. De t~mperatuurmeting. 

IV.l Inleiding. 

Onze temperatuurmetingen werden, zoals in hoofdstuk I reeds werd 

vermeld, uitgevoerd met een in eigen beheer (Nieuwvelt, 1968) ontwik

keld temperatuurgevoelig element. Dit bestond, in essentie, uit een 

kwartsdraad met een diameter van ongeveer 5 ll m, w·elke bedekt is met 

een dunne laag platina (dikte ongeveer 0, lf.l m ) . Het platina werkt 

nu als een weerstandsthermometer, \vaarbij de weerstandsvariaties even

redig zijn met de temperatuurfluctuaties. 

Het platina wordt op het kwarts aangebracht via een kathode

verstuif-procédé in een argongasontlading, waarmee een goede hechting 

van de platina-atomen op het kwarts verkregen wordt. Vervolgens 

worden deze opnemers "verouderd" in een vJaterstofatmosfeer. Onder 

dit "verouderen" verstaan wij dan een warmtebehandeling (i.c. bij 

625" tot 675 K), die het mogelijk maakt dat mechanische spanningen en 

ingesloten gasatomen kunnen verdwijnen, en tevens een zekere mate van 

rekristalisatie kan optreden en verbindingen in de laag (b.v. 

platina-oxide) ontleed (c.q. gereduceerd) kunnen worden. Tot zover de 

ontwikkeling van de temperatuurvoeler, zoals die beschreven is door 

Nieuwvelt (1968). 

Deze met-platina-bedekte-kwartsdraad (kortweg: temperatuurdraad 

genoemd) werd met silverpaint gelijmd tussen twee gewone huis-tuin-en

keuken-naalden, die op hun beurt vastgelijmd waren in een keramisch 

pijpje. Deze naalden waren zodanig uitgebogen dat zij de metingen 

minimaal beÏnvloedden. Hierop komen \vij nog nader terug. Bovendien 'lllerd 

van de dunne draad slechts het midden gebrukt als temperatuurgevoel}g 

element, doordat de uiteinden ervan verkoperd waren. Als wij in he._ 

vervolg spreken van temperatuurdraad, bedoelen wij, tenzij uitdrukke

lijk anders vermeld, steeds het temperatuurgevoelige gedeelte van de 

opnemer. 

De schakeling waarin deze temperatuurdraad werd opgenomen ~s weer

gegeven in nevenstaande principeschets. Hierin zijn twee identieke 

stroombronnen opgenomen. "Draad" 

staat voor temperatuurdraad en 

R is een variabele bekende 

weerstand.. 
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De versterker is een verschilversterker met versterkingsfactor 

100 en een oneindig hoge ingangsimpedantie. Elementair is af te 

leiden: 

Vuit = lOO(V
1
-v

2
) = 100 I(Rd-R). Kiezen wij voor R nu het 

gemiddelde van de weerstand van de temperatuurdraad 
1 dR 

neer Rd(T) = Rd.g. (l+B(T-Tg) , met B = R dT, 

V . = 100 I Rd B~T en dus 
UÜ ,g. 

~T = 
1 

1 B 
V . 00 I R Ult 

d.g. 

Rd dan geldt, wan.g. 

(IV-I) 

In hoofdstuk I memoreerden wij de traagheid van onze tem

peratuurdraad reeds, die al werd onderkend door Blom (1970) en 

onderzocht door Niemvvelt (196 8). Nieuwvelt onderscheidt twee 

tijdconstanten: Eén die het al dan niet als één geheel reageren 

van de opnemer beschrijft, of anders geformuleerd: Is de temperatuur 

over een doorsnede van de opnemer uniform verdeeld? Hij noemt dit 

de de i~terne tijdconstante van het meetsysteem (Tintern) en 

becijfert dat deze pas bij een frequentie van 4 kHz van belang 1s, 

bij de door ons gebruikte opnemers (diameter en gebruikte materialen) 

en het onderzochte windsnelheidsgebied. Een tweede, voor ons veel 

belangrijkere, tijdconstante beschrijft de overdracht van tempera

tuurfluctuaties in de stroming naar de opnemer. Nieuwvelt berekent 

dat deze tijdconstante (de externe tijdconstante Text) slechts ver

waarloosd mag worden voor omgevingstemperatuurfluctuaties met 

frequenties .die kleiner zijn dan 10 Hz. 

Aangezien de hoogste frequenties die nog voorkomen in het tem

peratuurspectrum, bij onze metingen, in de orde van 4 kHz ZlJn 

(zie Blom (1970~, mogen wij ons in eerste benadering beperken tot 

de correctie van een eerste orde overdrachtsfunctie, Ons correct:ceret-

werk moet derhalve een overdracht bezitten: 

V 
u • 

V.· 
1 

overdracht = I+Jwr corr (IV-2) 

In hoofdstuk I werd ook reeds aangestipt dat Bessem (1973) een 

correctienetwerk met deze overdracht heeft ont\vorpen en getoetst. 

Hierop zullen wij in dit hoofdstuk nog nader terugkomen. 
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IV.2 Het correctienetwerk. 

Als correctienetwerk hebben wij (Bessem, 1973) een parallel

schakeling van een versterker met versterkingsfactor -1 en een 

differentiator met karakteristiek JWT , gevolgd door een op-corr. 
telschakeling die de bijdragen van geinverteerde en gedifferen-

tiëerde signaal in het uitgangssignaal weegt. Door verandering van 

deze balans is het mogelijk de tijdconstante T effectief te corr 
regelen. Het principe van dit correctienetwerk is weergegeven 1n 

'\f.· I 

fig. IV-2. De linkse versterker op de figunr doet dienst als isolatie

versterker. Zoals ook in de figuur is aangegeven is de overdracht van 

dit correctienetwerk juist de inverse van de draadkarakteristiel~. 

Overdracht: = 
V 

u 

v. 
1 

= l+Jw(aT) = l+Jw'r corr. (IV-3) 

.net . . .. 
Door nu draad en correct1ewerk in ser1e te plaatsen v1nden WlJ als 

uitgangssignaal van het correctienetwerk juist het ingangssignaal 

van de temperatuurdraad: d.w.z. het gezochte signaal. 

Op de volgende pagina is de gebruikte schakeling meer 1n 

detail weergegeven. 
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in verterende 
or/el !l eh a/(.(! Îiny 

tïq JY~3 ' ~ck~Kel~chett\4. 
co tvectie net werK voor rÁe 

ex.-krne -t~dcow~ta."{e 

Zoals uit bovenstaande schakeling blijkt wordt de weging van 

gedifferentiëerd en geÏnverteerd signaal uitgevoerd door instel

ling van de variabele weerstand R De isolerende versterker links v. 
op de figuur is opgenomen om te voorkomen dat de, capacitief ge-

koppelde differentiator te veel stroom zou gaan trekken. 

In het gebied waar de differentiator zonder beperking als 

differentiator werkt, geldt voor de overdracht: 

V u • T RO 
"V: • = 1 +J w corr = 1 +J w R TI 1 

1 V 

met TIJ = R1c1, waarin R1 
ei 

R0 = lOk~ 

lOkQ 

0, 53 lJ F 

en R regelbaar tussen 0 en 400 kSi 
V 

verder c2 = 4nF 

(IV-L>) 

Opm.: De differentiator werkt tot ongeveer SkHz. onverkort als 

different ia tor, derhalve juist zover als \·Jij hem willen gebruiken. 

Dit"differentiator-bereik" is uit te breiden door het product 

R1c2 te verkleinen. 
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IV.2.2 Instelling van het correctienet~erk. 

Aangezien de tijdconstante (bedoeld is: de externe tijdconstante) 

snelheidsafhankelijk is dient de instelling van het correctienetwerk 

(d.w.z. de gekozen waarde van de variabele weerstand R (zie 
V 

fig. IV-3) te variëren met de aanstroomsnelheid. De snelheidsafhanke-

lijkheid van de externe tijdconstante volgt eenvoudig uit de theorie, 

zoals die gegeven is door Nieuwvelt (1968). Uit de energiebalans van 

de draad leidt hij, onder verwaarlozing van de geleiding naar de uit

einden, een differentiaalvergelijking af, die de warmteoverdracht 

naar de draad beschrijft. De tijdconstante die uit deze differentiaal

vergelijking volgt (de externe tijdconstante derhalve) luidt: 

T = ext 

pC rb p 
. 2 
1. Roy 

2a ( 1-
2 1 

) 
mrb a 

hierin 1.s p 
-3 (kg m ) 

-1 -1 Cp (Jkg K ) 

r (m) 
b 

-2 -1 
a (tJm K ) 

1. (A) 

l (m) 

de soortelijke 

materiaal. 

(IV-5) 

massa van het thermometer-

de soortelijke warmte bij constante druk 

van het thermometermateriaa.l. 

de straal van de cylindrische draad. 

warmteoverdrachtcoëfficiënt van de thermo

meter naar de omgeving. 

de electrische stroom door het weerstands

materiaal. 

de electrische weerstand van de thermometer 

bij 0°C. 

de temperatuurcoëfficiënt van de (electrisc;ë) 

weerstand. 

de lengte van de draad. 

De tweede term in de noemer is een gevolg van de in de draad ontwikkelde 

Joulese warmte. Verwaarlozing van deze term betekent voor ons een fout 

<< 1%: voor de correctie derhalve te verwaarlozen. 

De uitdrukking voor de externe tijdconstante wordt daarmee: 

T 
ext 

pC r 
p b 

2a (IV-6) 
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Door de formules (IV-3) en (IV-4) wordt de externe tijdconstante 

van de temperatuuropnemer vastgelegd als functie van de warmteover

drachtscoëfficient a. De afhankelijkheid van deze warmteoverdrachts

coëfficient van de snelheid is voor snelheidsopnemers goed bekend. 

De in hoofdstuk III gepresenteerde voorstelling van de ijking van 

~en hetedraad als: spanning over de draad (E) is een functie van de 

aanstroomsnelheid U, is n.l. onder verwaarlozing van de vrije convectie 

om te rekenen tot een relatie tussen de dimensieloze getallen van 

Nusselt (Nu) en Reynolds (Re). Wanneer wij veronderstellen dat deze 

relaties ook geldig zijn voor de veel minder verwarmde temperatuur

draden hebben wij onze gezochte snelheidsafhankelijkheid van de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt. 

Collis en Willi~~bbl959) onderzochten voor een gebied van 

Reynoldswaarden (Re -----, dat goed met ons interessegebied overv 
eenstemt, deze relatie en vonden: 

Voor 0,02 < Re<44 

T 0,17 
m a} Num =(r-) {A+BRem (IV-7) 
g 

de index m geeft aan dat de grootheid bij de temperatuur T 
m 

berekend dient te worden 

T = ~(T +T ), waarin Tw m w g absolute temperatuur van de meet

draad. 

Tg : absolute temperatuur van de 

omgeving. 

Nu 2rba.A -- getal van 1 · Nusse t, waar~n: 

Re 

À= warmtegeleidingscoëfficiënt van het aanstromende 

medium. 
2r U 

b fv = getal van Reynolds, waarin: 

U stroomsnelheid van het ongestoorde medium. 

v kinematische viscositeit van het stromende medium. 

verder: A = 0,24 experimentele constanten 
B = 0,56 44 voor 0,02 < Re < 
n 0,45 

Substitutie van de uitdrukking volgens Collis en Williams 

(IV-5) in de uitdrukking van Nieuwvelt voor de externe tijd

constante levert de gezochte afhankelijkheid van de externe 

tijdconstante van de aanstroomsnelheid U (of van Re): 



T ext 

PC r b 
2 

= p 
\ (~)O,ll{A+BRea.} 
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met voor A, B en a. de waarden zoals boven vermeld. 

(IV-8) 

Het is mogelijk om op grond van (IV-6) en (IV-8) de waarde van 

de variabele weerstand R te bepalen. Aangezien echter voor 
V 

(IV-6) de tot nog toe ongecontroleerde aanname is gemaakt dat een 

snelheidsdraad (T ~200°C) en een temperatuurdraad (T-T < 10°C) 
W V w g = 

aan dezelfde, voor de snelheidsdraad opgemeten, Nu-Re relatie vol-

doen, lijkt het verstandig nog een onafhankelijke experimentele 

bepaling van T te verrichten. Hierover handelt de volgende 
ext 

paragraaf. 

IV.2.3 De experimentele instelling van het correctienetwerk. 

Wanneer wij experimenteel de tijdconstante van een meetsysteem 

willen bepalen, moeten wij een bekend ingangssignaal vergelijken 

met het bijbehorende uitgangssignaal. Bij de keuze van ons ingangs

signaal stuiten wij op een principiële moeilijkheid. Onder meet

omstandigheden zullen de te meten signalen (temperatuurfluctuaties) 

steeds van buitenaf (i.e.: vanuit het omringende medium: in ons 

geval lucht) op ons meetsysteem inwerken. Deze signalen simuleren 

is geen eenvoudige zaak: wij stuiten weer op het probleem van de 

"dynamische ijking". Wij postuteren hier echter dat ons meetsysteem 

op deze temperatuursignalen van buitenaf op dezelfde manier reageert 

als op temperatuurvariaties ten gevolge van een veranderlijke warmte

ontwikkeling door een variërende electrische stroom. 

De methode die wij gebruikt hebben en die wij hier zullen be

schrijven is erg pragmatisch van aard: zij komt neer op een experi

menteel afregelen van het correctienetwerk bij verschillende snel

heden. Als variërende stroom kiezen wij een blokgolf. Deze zal, 

door de traagheid van de draad, vervormd worden gedetecteerd. Wan

neer wij dit vervormde uitgangssignaal van onze temperatuurdraad 

aanbieden aan het correctienetwerk en dit zodanig afregelen dat 

het uitgangssignaal van het correctienetwerk weer een blokgolf is, 

dan hebben wij de vereiste instelling van ons correctienetwerk 

experimenteel bepaald. 

r 
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Onderstaand ~s het bovenbeschrevene in een blokdiagram ~n beeld 

gebracht. 

1(,· I"J eeJd ra.ad ~ Gor ,.,cktme4Wtr lf. I+Jc.J"-' 
I-+ i .,u." ,.,. JIJ iP..l ~-( .v. I +'"" . z: --::: 

I-I Jlolr.x.J. g; =I+JWt!ort Al' i 

Ook uit dit blokdiagram zal het duidelijk zijn dat wij, wanneer 

beide systemen (meetdraad en correctienetwerk) door de opgegeven 

overdracht (Vu/V~ voldoende nauwkeurig worden beschreven en de 

beide tijdconstanten (T t en T ) aan elkaar gelijk zijn, aan ex corr 
de uitgang van ons correctienetwerk weer het aangeboden ingangs-

signaal zullen terugvinden. 

De gebruikte schakeling is weergegeven in fig. (IV-4). Hierbij 

is het meetdraadje 

weergegeven door Rdr) 

opgenomen in een brug

~~-----+~schakeling. Wij rege

len de potentiometer 

(Rp) zodanig af, dat 

de brug voor gelijk

spanning in evenwicht 

is. Wanneer wij nu het 

het gecorrigeerde uitgangs

signaal van de temperatuurdraad, weer een blokgolf is, dan is de 

traagheid van de draad juist gecompenseerd. Bij het toetsen bleek 

het mog~lijk om op deze manier de tijdconstante binnen 5% repro

duceerbaar te meten. Dit lijkt voor ons doel, corrigeren van een 

gemeten signaal, voldoende nauwkeurig. 

IV.2.4 Vergelijkende meting. 

Op de bovenbeschreven wijze werd de tijdconstante van een 

temperatuurdraad bepaald, als functie van de aanstroomsnelheid. 

De resultaten van deze meting z~Jn, tesamen met het theoretisch 

verband, volgens (IV-6) weergegeven in tabel 1 

IV-I. 

en grafiek 
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Tabel 1 : Tijdconstante van de thermometerdraad, als functie van de 

(loodrechte) aanstroomsnelheid, hij een geplatineerde 

kwartsdraad met verkoperde uiteinden. 

urm/ s) gemeten T t vol- U( m/ s) T T ext 
Text (ms) 

ex ext 
gens(IV-6) gemeten(ms) (IV-6) 
(ms) 

0 0,757 2,209 6,26 0,310 0,531 

0,99 0,663 o, 929 4,27 0,356 0,604 

1,51 0,558 0,829 2,85 0,408 0,687 

2,10 0,505 0,753 1,07 0,609 0,910 

2,61 0,427 0,706 0 0,707 2,209 

3,12 0,424 0,668 

3,58 0,408 0,639 draadkarakteristieken: 

4,11 0,384 0,611 totale lengte: 3,59 nnn 

4,61 0,342 0,589 effectieve lengte: 2,03 mm 

5,16 0,331 0,567 draaddiameter: 4, 7 ll m 

5,69 0,316 0,549 

6,23 0,312 0,528 

6,75 0,299 0,518 

7,21 0,279 0,506 

7,86 0,265 0,491 

8,39 0,265 0,480 
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Deze meting laat een vrij grote discrepantie zien tussen enerzijds 

de theoretisch voorspelde en anderzijds de empirisch bepaalde 

waarden voor de externe tijdconstante. ~ierkwaardig is vooral het 

steilere verloop met de aanstroomsnelheid van de gemeten waarden 

voor de tijdconstante vergeleken met de voorspelde volgens 

formule (IV-6) (verticale verschuiving laat zich wel verklaren door 

fouten in de diameterbepaling); in het verleden zijn in het labora

torium van de werkeenheid met een andere methode (gemoduleerde 

draaggolf als variabele verhitting van de draad) door Nieuwvelt en 

Bessem juist te geringe hellingen gevonden. Wellicht is de relatie 

van CollisenWilliams (IV-5) in dit oververhittingsgebied van de 

meetdraad niet meer geldig; wellicht ook geeft in rekening brengen 

van de geleiding naar de uiteinden nog verbetering. Recent stage

werk van De Haan en Van Ommen wijst erop dat dit laatste niet het 

geval is. Nader onderzoek hieraan zou hierover meer duidelijkheid 

kunnen verschaffen. 

IV.2.5 Samenvatting. 

Bovenstaand zagen WLJ, dat wij in staat zijn om, als 

functie van de snelheid de externe tijdconstante van ons meet

systeem te bepalen. Gezien het geringe verloop van deze tijd

constante met de aanstroomsnelheid is het mogelijk om bij 

globale kennis van de aanstroomsnelheid (i,e. tot op 0,5 m/s 

nauwkeurig), voor deze tijdconstante te corrigeren. Hiervoor 

hebben wij de beschikking over een compensatienetwerk met een 

aan de draad inverse karakteristiek. Met dit compensatienetwerk 

in de schakeling opgenomen, hebben wij onze metingen aan de 

turbulente temperatuurfluctuaties verricht. Deze zullen nader 

besproken worden in hoofdstuk VI en VII 
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IV.3 De gebruikte erobe. 

Tot nu toe hebben wij ons in dit hoofdstuk beperkt tot tempe

ratuurmetingen (zoals wij ons in het vorige hoofdstuk alleen bezig 

hielden met snelheidsmetingen. Dit is voor ons doel, zoals dat in 

hoofdstuk II beschreven is, te beperkt. Voor de meting van bij

voorbeeld het turbulente enthalpietransport (•pep~ e) moeten wij 

beschikken over gelijktijdige metingen van snelheids- en temperatuur

fluctuaties op "dezelfde" plaats. 

Om dit mogelijk te maken zullen wij dus een configuratie moeten ge

bruiken, waarin met snelheids- en temperatuurdraden zo dicht moge

lijk bij elkaar (zeg op onderlinge afstand~ 2 mm) gemeten wordt. 

Bij de bespreking van de, voor de meting van het meerdimen

sionale snelheidsveld gebruikte, probe, zagen wij dat deze probe, 

om een zo gering mogelijke beÏnvloeding van de meting te bewerk

stelligen onder een hoek van ~/4 dan wel 3~/4 rad met de hoofdstro

ming moest worden opgesteld. Wij konen voor de hoek van ~/4 rad 

(zie fig. VI-S). Om de temperatuurdraad zo dicht mogelijk bij de 

snelheidsdraden te kunnen manoeuvreren, werden de opnemerlichamen 

draaibaar (in het vlak van tekening: fig. VI-S) aan elkaar verbonden. 

De temperatuurprobe was, analoog aan de snelheidsprobe, over een 

"baseball" gebogen (vergelijk de beschrijving van het meerdemensionale 

snelheidsveld). Zoals in fig. (VI-S) is te zien, "ziet" de stroming 
0 eerst de temperatuuropnemer en vervolgens de (warme: 200 C) snel-

heidsdraden. Hierdoor wordt beÏnvloeding van de temperatuurdraad 

door de snelheidsopnemers minimaal. 

Het bleek mogelijk om de draden (snelheids- en temperatuur

draden) binnen een kubus met ribbe 2 mm op te stellen. 

De afstand tussen de kruisdraden bedroeg 2 mm. De afstand van het 

hart van de X-probe tot de temperatuurdraad bedroeg 0,9 mm. 
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Hoofdstuk V: De positionering van de probe 1n de grenslaag. 

Onze metingen bestaan voor een belangrijk gedeelte uit 

gradiëntmetingen-Hierbij is het uiteraard van essentieel belang 

om de positie van de opnemer in de grenslaag zo nauwkeurig mogelijk 

te kennen. De drie richtingen van de verplaatsingavector zullen 

wij weer als volgt aanduiden: in de lengterichting van de tunnel 

(= de richting van de hoofdstroomsnelheid): in longitudinale 

richting; de richting van de (gecorrigeerde) zwaartekracht: 

de verticale richting; loodrecht op beide voorgaande richtingen: 

de dwarsrichting van de tunnel of de laterale richting. Om ver

plaatsing in elk van deze drie richtingen mogelijk te maken werd 

gebruik gemaakt van de hieronder beschreven constructie. 

Op de bovenkant van de meetsectie van de windtunnel (cfr. 

hoofdstuk I), waren in de lengterichting rails gemonteerd, waar-

over een meetwagen kon rijden. Verplaatsing in longitudinale 

richting door de meetsectie is nu mogelijk door deze wagen over 

zijn rails te verrijden. Op de meetwagen, die de hele breedte van 

de meetsectie besloeg, waren in laterale richting stangen ge

monteerd, waarlangs een bakje verschoven kon worden; hiermee is de 

verplaatsing in laterale richting vastgelegd. Beide tot nu toe be

schreven verplaatsingen, die in longitudinale respectievelijk laterale 

richting, waren handbediend en niet erg nauwkeurig, hoefden dit 

ook niet te zijn, omdat veranderingen van de gemiddelde grootheden in 

deze richtingen klein zijn of niet bestaan. In de verticale richting 

veranderen deze gemiddelden zeer sterk en wij zijn dan ook sterk 

geÏnteresseerd in deze gemiddelden als functie van de afstand tot 

de plaat. Een eerste vereiste hiervoor is een juiste kennis van de 

afstand van de opnemer tot de (verwarmde) plaat (de nulinstelling). 

Handbediening van deze nulinstelling (zie opm. 2 hieronder) zal 

uiterst moeilijk zijn en een tweede maal dezelfde plaats in de 

grenslaag terugvinden al vrijwel hopeloos. Voor deze verticale ver

plaatsing 1s 1n eigen beheer door de werkeenheid Tubulentie een 

geautomatiseerd "verplaatsingsmechanisme" ontwikkeld. Onder leiding 

van G.R.M. Trines ontwikkelde F. Ivens voor zijn H.B.O. afstuderen 

electratechniek dit op afstand bedienbare verplaatsingsmechanisme. 
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Daarna bracht G. Saris, in het kader van een stage H.B.O. electrotech

niek, een automatisering aan in dit verplaatsingsmechanisme, 

in die zin, dat de gewenste plaats kan worden ingesteld, waarna het 

verplaatsingsmechanisme zelf zijn plaats opzoekt. 

I 
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Fig. v,-1 toont ons de 

uitvoering van het ver

plaatsingsmechanisme. 

Een stappenmotor doet een 

schroef roteren door een 
11 slede 11

, zodat deze laatste 

gaat bewegen in verticale 

richting. De hoeveelheid 

draaiing van de schroefspil 

wordt 11uitgelezen11 (zie hier-

onder opm. 1) door de 
11 encoder11

, die een digitale uitlezing heeft op de regeleenheid van 

het verplaatsingamechanisme (fig. V -2). De stappenmotor kan met ver-

schillende snelheden werken, instelbaar met een keuzeschakelaar op 

het front van de regeleenheid. Bij geautomatiseerde werking kiest 

het verplaatsingsmechanisme 11 zelf 11 zijn snelheid, afhankelijk van 

de afstand tot de plaat en de bewegingsrichting (omhoog of omlaag). 
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Op de regeleenheid zit voorts een keuzeschakelàar voor bediening op 

de regeleenheid zelf ("kast"), automatische bediening ("auto") of 

bediening op een "handvat" dat bij de tunnel hangt ("tunnel"). 

Op dit handvat is het gedeelte rechts van de onderbroken lijn op 

fig. V-2 nogmaals uitgevoerd. Schakelen wij de linker keuzeschake

laar op de regeleenheid (fig. V-2), dan kie~èn wij de plaats en wijze 

van bediening. 

oeerkin_gen. 

1. Enkele getallen die de uitlezing beheersen. 

Bij elke stap van de stappenmotor draait de spil 0,1758 

booggraden: na 2048 stappen is de spil derhalve juist eenmaal 

rondgedraaid (360 booggraden); de "encoder" leest de hoekverdraaiing 

van de schroefspil uit in eenheden van 0,3514 booggraden, zodat 

na één omwenteling van de schroefspil de uitlezing op 1024 staat; 

de spoed van de schroefspil bedraagt 2 mm; om nu een uitlezing in 

~m te verkrijgen werd het uit te lezen getal digitaal met 2 ver

menigvuldigd: nu correspondeert een uitlezing van 2048 met 2000 ~m 

een "fout" derhalve van 2,5%. (Uiteraard was het de bedoeling geweest 

om een schroef met spoed 2,048 mm te monteren: dit bleek technisch 

niet haalbaar; evenmin is electronisch delen door 1,024 een simpele 

zaak.) 

Conclusie: Wij hebben een uitlezing die in eerste orde benadering 

(2,5% "fout") een uitlezing in J.lm verschaft. De werkelijke af-

stand is, zoals wij hierboven gezien hebben, eenvoudig te berekenen. 

2. Voor de "nulinstelling" van de uitlezing (wij konden electronisch 

tot 0,999 "mm" aftrekken van de uitlezing van de "encoder": zie 

ook fig. V-2: nulcorrectie) moesten wij het exacte nulpunt van de 

verticale verplaatsing kennen (= het punt waar de bovenkant van 

de plaat ligt). Voor de bepaling van dit nulpunt ("toucheren" 

genoemd) zijn enkele alternatieve manieren getoetst. 

i) meting van de weerstand tussen de (geleidende) plaat en de opnemer. 

ii) meting van de afstand tussen de opnemer en zijn spiegelbeeld in 

de plaat: op de halve afstand zal zich de plaat bevinden. 

iii) langzaam, stapsgewijze, de opnemer de plaat doen naderen: 

wanneer wij geen "licht" meer zien tussen de opnemer en zijn spiegel

beeld in de plaat, nemen wij aan dat de opnemer de plaat raakt. 
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ad i) Bij deze metbode werd de stand waarin de weerstand tussen 

probe en plaat (abrupt) afnam van "oneindig groot" tot een eindige 

waarde als nulpunt voor de verticale verplaatsing gekozen. Op 

deze manier is de bepaling van het nulpunt mogelijk tot op 4 J.l m 

nauwkeurig. Het nadeel van deze methode is, dat de draad (diameter 

ca. 5 Jl m) steeds de plaat mo~t .aanraken, waarbij beschadiging van 

de platina· ·oppervlaktelaag c.q. breuk van de draad niet uitgesloten 

mag worden. 

ad ii) Voor de meting van de afstand tussen de draad en zijn spiegel

beeld werd gebruik gemaakt van een kijker met een assenkruis dat 

over het beeld verschoven kan worden over een totale afstand van 4 mm. 

Deze methode bleek erg onnauwkeurig in vergelijking met methode i). 

Er konden afwijkingen optreden van vele tientallen Jl m. (Een 

verklaring hiervoor kan de dikte van de lijnen van het assenkruis zijn, 

waarmee twee keer gemeten moet worden. 

ad iii) Het blijkt dat deze methode waarbij probe en spiegelbeeld 

weer worden bekeken met dezelfde kijker als hebruikt onder ii), 

waarden voor de nulinstelling geeft die l 0 Jl m "hoger liggen" dan die 

welke gevonden worden met methode i). Het is mogelijk dat methode i) 

het nulpunt " te laag" legt, wanneer een (isolerende)oxidelaag de plaat 

bedekt. Anderzijds zal methode iii) het nulpunt zeker niet "te 

laag" maar veeleer "te hoog" leggen door buigingsbeelden rond de 

opnemer en door eventuele oneffenheden van de (gladde) plaat, die 

"het uitzicht belemmeren". Wij hebben, gezien de kwetsbaarheid van 

de draad, gekozen voor deze laatste methode. 

Samenvatting. 

In dit hoofdstuk hebben wij gezien, hoe wij voor onze gradient

metingen een verplaatsingsmechanisme gebruiken, dat ons tot op 2 !lm 

reproduceerbaar dezelfde plaats in de grenslaag kan doen terugvinden 

en een absolute fout in de nulinstelling van minder dan lO!lm 

heeft. De bediening van dit verplaatsingsmechanisme kan zowel manuaal 

als automatisch geschieden. Voor een~beschrijving van "de electroni

ca", die dit verplaatsingamechanisme bestuurt zij verwezen naar de 
door Ivens resp. Saris geschreven verslagen van hun werkzaamheden. 

(zie literatuuropgave). 
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Hoofdstuk VI: Inleidende metingen. 

Voordat gemeten werd aan de balans van de temperatuurfluctuaties 

werden enkele proefmetingen verricht om de apparatuur te toetsen. 

Deze metingen werden vergeleken met de resultaten van Blom (1970), 

die aan dezelfde opstelling met dezelfde randvoorwaarden gewerkt heeft. 

Zoals te verwachten is vinden wij hogere turbulentiegraden voor de 

temperatuurfluctuaties (wij corrigeerden, in tegenstelling tot 

Blom, voor de traagheid van de warmteoverdracht naar_de opnemer) en 

een verschuiving naar hogere frequenties (deze worden sterker ge-· 

compenseerd) bij gelijke resultaten voor de gemiddelde temperatuur. 

De metingen werden, als functie van de afstand tot de plaat, ver-
e 

richt op twee plaatsen langs de plaat en wel boven het 5 en het 

14e verwarmingselement (zie onderstaande schets). 

1>ltl.Q.~ <J(].M, cle. vex-.v(}..r~ ele M.en.bv irl. ole p~. 
( Vlid;of s~: het ot\Ve.rwctrm<Á.e b~~~\-~.tK. is i W\.. laM~. 
het lJe'fWIMM<Áe, ged.eelk 0,&0 W\- ~ het /a.oc,l1fe Ol'\VefWMtW:ie 
cÁe.el : o,s-o 'M..) 

e 
Het meetpunt boven het 5 element wordt op historische gronden 

(Blom 1970) aangeduid met meetplaats 5; dat boven het 14e element 

met meetplaats 7. 

VI. I Snelheidsmetingen,temperatuurmetingen. 

Vóór de temperatuurmetingen zijn, om te kunnen corrigeren voor 

de traagheid van de warmteoverdracht naar de opnemer, snelheidsmetingen 

verricht op de onderzochte meetplaatsen. 

Deze metingen werden verricht met de in hoofdstuk III beschreven enkel

draads -probe naar het model van Strohl. Deze metingen zijn grafisch 

weergegeven in grafiek 1. Op grond van het aldus bepaalde snelheicis

profiel werd de traagheidscorrectie uitgevoerd, met de experimenteel 

gevonden waarden voor de tijdconstante, bij de temperatuurmetingen. 
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Deze tempertuurmetingen werden verricht met de onder in fig. 2 

geschetste probe. Deze probe was alleen daarom gekozen, omdat de 

in hoofdstuk IV beschreven ~pnemer nog niet gebruiksklaar was. 

tï~ if.-2.: 

te~era.\ 1JJJ.1 OfY\eWlef', 

~tb riA.i.K.~ k~ ~ proeJ~ 
~~i~-

Met deze probe Merd,met de in 

fig. IV-I geschetste opstelling, 

de gemiddelde temperatuur bepaald 

door de uitgang van de versterker 

gemiddeld op nul af te regelen. Dit 

had het voordeel dat de meting 

hierdoor onafhankelijk wordt van 

allerlei factoren als temperatuur

coëfficiënt van de weerstand van 

de opnemer, de gebruikte meetstroom 

en de versterking van de uitgangs

versterker van de geschetste opstel

ling. Alleen de variabele weerstand 

R en de symmetrie van de opstel-

ling zijn nog van belang, factoren 

die inherent ZlJn aan de gekozen constante-stroom-methode, De meet-

resultaten zijn weergegeven in grafiek 2 en 3. 

Daarnaast werden metingen verricht aan de gemiddelde kwadraten 

van de turbulente temperatuurfluctuaties. Hiertoe werd het uit

gangssignaal van de versterker van figuur IV-1, dat gemiddeld nul was, 

aan een r.m.s.-meter toegevoerd, waarop dan de r.m.s.-waarde (het 

gemiddelde kwadraat tot de macht een half: root ~ean ~quare) werd 

afgelezen. Het signaal werd eveneens toegevoerd aan een correlator 

(Ubiquitous Correlator, Federal Scientific Instruments), waarmee 

een autocorrelatiefunctiewerd bepaald • 

Deze correlatiefunctie werd vervolgens via een numerieke 

Fourier Transformatie ("Fast Fourier Transform") omgezet in een 

"power"spectrum van de temperatuurfluctuaties. Het is uiteraard ook 

mogelijk om met deze correlatiefunctie de r.m.s.-waarde van het 

signaal te bepalen, Hiertoe gebruiken wij het correlogram voor tijd

verschuiving T gelijk aan nul. Dit is dan juist de gezochte r.m.s.

waarde. 

I{ ( I ) "' 
tltl . 

I ~t/ 2 
~1~1 0(t)0(t-t)dt 

-T/2 
l+t/2 
f;! e(t)e(t)dt 
1
-T/2 T 

-T/2 

1+T/2 -z 
J e2 (t)dt = e. 
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Terzijde zij nog opgemerkt dat met deze correlator ook kruis

correlatie-functies kunnen worden gemeten. Fouriertransformatie 

levert dan het kruisspectrum, en de correlatiefunctie voor tijd

verschuiving T gelijk aan nul het gemiddelde product van de aange

boden signalen. Op deze manier zullen de gemiddelden van de balans

vergelijking (II-17) worden bepaald. 

De resultaten van onze proefmetingen zijn vermeld in grafiek 4 

(r.m.s.-waardes) en 5 (spectra). Zoals ,,rij zien meten wij grotere 

intensiteiten (r.m.s~waardes) dan Blom, hetgeen, zoals in de 

aanhef van dit hoofdstuk.reeds was vermeld, een gevolg is van onze 

correctie voor de externe tijdconstante van de opnemer. Eveneens zien 

W1J 1n grafiek 5, dat een verschuiving naar hogere frequenties optreedt. 

Dit 1s eveneens een rechtstreeks gevolg van onze correctie-methode, 

die hogere frequenties sterker corrigeerde (vergelijk hoofdstuk IV). 

Het afwijkend gedrag van het spectrum voor y+= 6,1 kan ver

oorzaakt Z1Jn door aerodynamische verstoringen in de onmiddellijke 

nabijheid van de plaat. 
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VII-I 

Hoofdstuk VII: De metingen. 

~1et de, in de voorgaande hoofdstukken besproken, apparatuur, 

werden de ~n hoofdstuk II aangekondigde metingen verricht. Daarbij 

werden de gemeten signalen, snelheids- en temperatuursignalen niet 

rechtstreeks verwerkt, doch eerst frequentiegemoduleerd vastgelegd 

op magnetische tape (HoneyvJell 7600). 

Dit had twee oorzaken: enerzijds was het zo mogelijk om snel de 

grenslaag door te meten, waardoor de grenslaag tijdens de metin~en 

niet veranderde (stationariteitseis), anderzijds gaf deze snelle 

opname de mogelijkheid tot vastleggen van metingen op meer dan één 

plaats in de longitudinale richting langs de verwarmde plaat, op 

één dag, wat ten gevolge van de lange stabilisatietijd, nodig na 

het verplaatsen van de opnemers (hiertoe moest de tunnel geopend 

worden), anders niet mogelijk ge\veest zou z~Jn. 

Met het oog op het bovenstaande valt dit hoofdsttlk ~n twee onder

scheiden delen uitéén: 

I) Het vastleggen van de metingen. Hieraan zullen wij op de volgende 

bladzijden eerst enige aandacht besteden. 

2) De verwerking van de vastgelegde signalen. Hieraan zal de tweede 

helft van dit hoofdstuk gewijd zijn. 

helft 

VII-I Het vastleggen van de metingen. 

liet de in hoofdstuk IV geschetste probe werd de grenslaag doorgeme

ten. Daarbij werden op vele plaatsen in de grenslaag opnamen gemaakt. Hier

bij werden op de eerste plaats de signalen van de beide anemometers vast

gelegd. Verder werden de, in de zin van hoofdstuk III, gewogen som- en ver

schilsignalen vastgelegd respectievelijk een maat voor de longitudinale- en 

de verticale snelheidscomponent. Ten slotte werd nog het signaal, 

dat afkomstig was van de tempertuurdraad, vastgelegd. 

Bij de opname van de signalen deed zich het volgende nrobleem voor. 

De signalen moesten eerst zodanig worden getransformeerd dat zij in 

een gunstig dynamisch bereik van de tape-recorder terecht bvamen. 

Hiertoe moest gebruik gemaakt worden van tegenspanningen en instumentele 

versterkers. De gebruikte tegenspanningsgever is in eigen beheer 

door de werkeenheid Turbulent ie (G. R.H. Trines, A.~L Koppius) ontwikkeld. 

De versterkers waren deels van de firma Honeywell, deels van Electro

Instruments. 
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VII-2 

Een bijkomstig probleem was nog dat de instelling van deze tegenspanningen 

en versterkers veranderd moest worden als gevolg van veranderingen 1n 

gemiddelden en turbulente i.ntensiteiten, bij het doorlopen van de 

grens laag. 

Bovenstaande is 1n de figuur (Vli-J) op de volgende pag1na nog eens 

schematisch samengevat. Links op deze figuur staan de opnemers (snelheids

resp. temperatuurdraden), zoals deze zich in de grenslaag bevonden, 

rechts de ingangen van de tape-recorder (Honeywell 7600). 

ln het volgende gedeelte van dit hoofdstuk zal de verwerking, uitgaande 

van de uitgangen van deze tape-recorder, worden behandeld. 
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Vll-2 Verwerking van de opgenomen signalen. 

De signalen die, zoals op de voorgaande pagina's is vermeld, op 

een analoge tape-recorder (Honey>Vell 760fJ) Haren opgenrnen, moesten 

vervolgens getransformeerd Horden tot de gewenste grootheden. De 

gezochte grootheden volgen uit de in hoofdstuk II afgeleide formules. 

De verwerkingaprincipes staan vermeld in hoofdstuk lil (snelheid) 

en hoofdstuk LV (temperatuur). 

Alle grootheden werden bepaald met een 2-kanaals correlator 

(L:biquitous correlator 'lodel UC201C van Pederal Scientific). 

Gemidth: !.den van een opgenomen s ignaa 1 ~verden daarbij bepaald, 

door ze te correleren met een constant signaal C. Het resultaat 

hîervaa ts juist het (;emiddelde verneningvuldigd met C. 

c 
Cl' dt + -

2T 'P 
-.L 

(t)dt} = 

Hierbij is U(t) een turhulent fluctuerend signaal (VI-l) 

Gemiddelde producten 1;verden bepaald uit de kruiscorrelat ie, tussen 

beide signalen. Hierbij geeft de kruiscorrelati~functie voor 

l juist het 

1im 
R ( r) 

I+~ 2T 

:)an: R(O)= lim 
'"J.'! '>.-

gemiddeld prodt:ct 

+T 
t) .; 

\i (t-c)dt 
_T 

J 

+T 

2T u1 c t ) v c t ) d t (Vl-2) 
-T 

en dit is, per definitie, juist het gemiddeld product tussen ,je 

fluetuaties van beide "i.ngangs"-signalen ul (t) en V1 (t). 

De derde orde correlatie 92WT werd bepaald door eerst Cl, momentaan 

met zichzelf te vermenigvuldigen (met e'~~~ PAH multiplier model :~'3'! 

van Princeton Applied Researcl1) en vervolgens de correlatie-functie 

voor = (] te hepalen van het gekw1drateerde 0-si~r,naal Tiet vi . 

De meetrestiltaten zijn getabbelleerd weerge~even op de navolgende 

pagina's. De correlaties (kruisproducten en tripelproducten) werden 

bovendien grafisch 1.veergegeven in grafiek 'li-l t/Pl Vl-5. 
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VI1.3 Resultaten van de metingen op station 3 (1090rrnn na het begin van de 
plaat) 

signaal 

afstand 
tot plaat 

2, 73 

2,99 

3,56 

4,26 

5, I 0 

6' 12 

7,33 

8 '77 

Hetingen op 

signaal 

afstand 
tot plaat 

2, 73 

2,99 

3,56 

4,26 

5, I 0 

6' 12 

7,33 

8, 77 

9,83 

11 '78 

4,80 

4,88 

5,05 

5,15 

5,31 

5,43 

5,63 

5, 73 

station 

U(m/ s) 

4,52 

4,63 

4' 7 !+ 

4,88 

5,04 

5' 21 

5,36 

5,.52 

5,64 

5,85 
.\(t 

0,27 0,092 19' 5 19,81 0,275 -21 '7 

0,26 0,090 18,4 19,75 0,239 -21,6 

0,25 0,083 12,6 19,67 0, I 7 5 -16, I 

0,24 0,081 9,7 19,62 0,135 -16,9 

0,23 0,073 8,2 19,57 0, I 16 -15,8 

0,22 0,069 6,4 19,53 - 0,25 

0, 19 0,063 4,8 I 9, SI - 0,53 

0, I 9 0,055 3,7 19,.50 - 0,51 

4 (I 190 mm na het begin van de plaat). 

\J(m/s) -~:11\.T (N /rn/) repT (1-.Tm-;;) T( 0c){fi(;z) I o3\J(f7 (K2rrt 

0,30 0,098 7.5,3 20,49 0,684 -46 

0,29 0,090 73' 2 20,51 0,639 -53 

0,30 0,089 71 • I 20,49 0,579 -66 

0,30 0,086 63,0 20,50 0,501 -68 

0,28 0,079 51.4 20, 11 0,405 -40 

o, 28 0,070 37,6 19,68 0,329 -16 

0,27 0,063 28,1 19,72 0,278 -15 

0,26 0,058 16,0 I 9, 71 0,217 -5,0 

0,26 0,051 10,9 19,72 0, 198 -4,2 

0,25 0,043 6, I 19,60 0' 183 -3,0 

s 
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aetingen op station 5 (1290 nun na het begin van de plaat). 

signaal 

afstand re 
lfi(K) tot plaat U (m/ s) W(m./s) -(:lT\T ( N/m7 ) oCp(Hm-2) r(lc) 10 31TiJT(K2ms 1 

2' 71 4,69 0' 18 0,097 64,6 21 '09 0,917 -33 

3,00 4,81 0,19 o, 101 79,0 20,91 0,877 -47 

3,56 4,92 0' 17 0, I 01 85,8 20,72 0,812 -78 

4,26 5,03 0,17 0,097 91 '5 20,59 0,766 -33 

5' 1 1 5' 19 0' 15 0,083 84,2 20,33 0,672 -48 

6' 12 5,33 o, 14 0,079 71 '6 20,15 0,597 -66 

7,33 5,50 0' 12 0,072 63,3 I 9, 91 0,488 -130 

8,78 5,64 0, I 1 0,061 49,4 19,72 0,392 -78 

9,83 5,75 0, 1 1 0,059 39,8 19,78 0,303 -40 

11 '7 8 5,92 0,09 0,049 25,0 19,65 0,224 -20 

14, ; 3 6,05 0,08 0,037 14,0 19,57 0,160 -14 

16,86 6,24 0,07 0' 0'31 6,30 19,52 0,117 -12 

20' 18 6,40 0,07 0,020 2,23 I 9, 51 0,099 -5 

24,28 6,54 0,06 0,0096 0,48 19,50 0,093 -I' 4 

tietingen op station 6 (1490 mm na het begin van de plaat) 

signaal 

afstand 
ReK) tot plaat U (m/ s) - 1 -:·l~(~Jm- 2 ) çCniTG "Tc 0c) ~~ ') 1 \·:(ms · ) 10'h S-(K·ms 

(Hm- 2 ) 

2, 73 4,40 0,30 0,125 135,0 21 ,42 1 , 01 I 20 

2,99 4,47 0,29 0,099 118 '8 21 '36 0,988 -0,8 

3,56 4,60 0,29 0,099 1 31 '5 20,98 0,931 20 

!; • 26 4, 72 0,27 0,093 128,9 20,93 0,874 -6,3 

5,10 4,85 0,26 0,086 121 '9 20,73 0,815 -91 

6, 12 5,05 0,25 0,081 116.6 20,54 0,750 -116 

7,33 5, I 5 0,25 0,072 104,8 20,35 0,669 -66 

8. 77 5,35 0,25 0,067 88,8 20, 1 L; 0,582 -70 

9,83 5,48 0,25 0,062 68,5 20,05 0,475 4' 1 

1 I , 7 8 5,67 0,24 0,054 53,7 19,75 0,387 -26 

14' 13 5,86 0,24 0,041 37,3 19,73 0,314 -12,4 

16,86 6' 15 0,24 0,032 21 '4 19,60 0,223 -34 

20,18 6,30 0,23 0,017 10,7 I 9, 44 0,165 3,9 

24,28 6,55 0,22 0,011 2,96 19,40 0' 127 1 ' 1 
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'1et i ngen op station 7 ( 17 40 nlffi na het begin van de plaat). 

signaal 

af s i~and 
{ff (K) I 0 11JfJ7(K2ms 1 ) tot plaat U (ms 1 ) W (ms 1 ) -r·urv-CJm- 2 ) ,~ Cp\J A f(lc) 

(Hm- 2 ) 

2, 82 4' /;0 0,17 0, I i I 2'34~7 22,86 I, 082 466 

2,99 4,45 0' 16 0, I 03 226,7 22,06 I, 024 !, 7 2 

3,56 4,53 0,11 0' 102 249,4 21 '99 0,988 341 

4,26 4,65 0' 15 0, I 02 254,0 21.73 0,947 298 

5, I 0 4,83 0, 13 0,088 225,8 21 '48 O,G89 237 

6,12 5,00 0, I 2 0,086 231 '3 21 '19 0,844 187 

7,33 5, IS 0, I I 0,080 181 '2 21 '04 0,800 260 

8 '77 5,25 0,08 0,075 168,4 21.07 0,748 139 

9,83 5,35 0,07 0,069 151 , 8 21 , 22 0,686 -16 

11,78 5,65 0,06 0,059 122,8 20,44 0,588 -124 

14' 13 5,85 0,06 0,048 99,1 19,95 0,519 -11 

16,86 6,09 0,06 0,041 74,6 19,79 o, 433 -21 

20,18 6,30 0,05 0,029 !,4' 4 19,69 0,325 -19 

24,28 6,55 0,05 0,017 23,2 19,70 0,234 -10 

29, I(, 6,70 0,05 0,006 5,4 19,70 0' 140 +0,8 

35,02 6,75 0,04 0,005 0,9 19,70 0,120 +0,6 
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Hoofdstuk VIII: Analyse van de metingen. 

In dit hoofdstuk zullen wij de metingen, zoals weergegeven 1n 

hoofelstuk VII nader bespreken. Hiertoe staan twee instrumenten 

tot onze beschikking: 

I) de vergelijking voor de verandering van het gemiddeld hmdraat 

van de temperatuur fluctuaties (zie hoofdstuk II): 

W1J zullen door een analyse van de verschillende termen 1n deze 

vergelijking ons een beeld kunnen vormen van de processen, die ver

antHoordelijk zijn voor de verandering van de genoemde groot-

heid. 

2) de 1n hoofdstuk II gedefiniëerde dimensieloze functies 

a c• en G 
t) 

: Aan de hand van het verloop van deze functies voor 

verschillende plaatsen in de lengterichting van de tunnel in de 

zich ontwikkelende grenslaag kunnen wij ons een globaal beeld 

vormen van de mate waarin deze functies universeel geldig zijn 

voor verschillende situaties. 

VIII. I De transportvergelijking. 

Uit hoofelstuk II bleek dat de genoemde vergelijking er als 

volgt uitziet: 

3 ( ! êZ) :.l ( ! 87) H -u - -IV -1·1 :j 
0X 3 Z SZ 

J(~l·fEv) 
dr 

Op grond van stationariteit veronderstelden W1J het linker lid gelijk 

aan nul. Op grond van bovenstaande vergelijking kunnen wij nu 

uit bijgaande grafieken VIII-I t/m VIII-3 direct aflezen of 

de verschillende termen een toename dan wel een afname van de 

temperatuurintensiteit veroorzaken. Omdat het voor ons on-

mogeli.lk was om de moleculaire geleidingaeffecten en de 

dissipatie rechtstreeks te meten, werden genoemde effecten, tesamen, 

als één restterm 4>, uit de balans van de vergelijking bepaald. 

Zoals ~:vij zien, veroorzaken het verticale convectieve 

transport van de gemiddelde kwadraten van de temperatuurfluctuaties 

en de gradientproductie een toename van de intensiteit van de tempe

ratuurfluctuaties. 
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Eveneens volgt uit de grafieken dat het horizontaal convectief 

transport en de dissipatie I geleiding een afname van de intensitèit 

bewerkstelligen. De "turbulente diffisie" veroorzaakt dichthij 

de plaat een toename, verder weg een afname van de intensiteit 

van de temperatuurfluctuaties. 

Wij zien nu ook dat de gradiënt productie en de restterm 

(dissipatie en moleculaire geleiding) dichthij de wand zeer 

groot zijn en elkaar vrijwel compenseren. Wij zouden hier 

kunnen spreken van een locaal evenwicht: \Jat geproduceerd wordt 

door de gradiënt, wordt ter plaatse weer gedissipeerd. 

Verder van de wand af, zien wij dat de door de gradënt ge

produceerde temperatuur intensiteit door de turbulente diffusie 

\.;rordt afgevoerd. 

Zoals \VÎj zien ZlJn de beide convectieve termen uit verge

lijking (II-12)van dezelfde grootte-orde. Dit is uit grenslaag 

oven.;regingen te ven.;rac:hten. Hij hadden nochtans vermoed dat de 

tweede convectieve term de eerste zou overheersen (zie o.a. 

vergelijking (II-14), zulks op grond van een globale analyse 

van de resultaten van Blom (1970). Uit onze metingen is echter 

niet te coneluderen wat er zeer dichtbij de wand gebeurt. 

Hier moet de turbulente intensiteit van temperatuurfluctuaties 

over een kleine afstand (kleiner dan 3 mm) van zijn maximale 

1.;raarde tot nul afnemen (zie o.a. hoofdstuk Vl). Globaal, over 

de hele grenslaag gemiddeld, bezien kan onze conclusie dus 

nog wel juist zijn. Voor het door ons onderzochte deel van de 

grenslaag echter zeker niet. 

Onze schatting van de groot~e-orde van de restterm blijkt ook 

niet op te gaan. Dit is bij nader 1nz1en wel verklaarbaar, omdat 

beide effecten zich op een locale schaal afspelen en derhalve 

geschaald hadden moeten worden met (kleine) locale schalen en 

niet met de door ons gebruikte macroscopische transport schalen. 



VIII.2 Nogmaals: Dimensieloze functies. 

Zoals beloofd in hoofdstuk II en reeds aangekondigd in 

de inleiding op dit hoofdstuk, hebben wij dimensieloze functies 

bepaald, die het turbulentente warmtetransport relateren aan 

andere turbulente grootheden, In de grafieken VIII-4 en VIII-S 

zijn de twee dimensieloze functies, die zijn besproken in hoofdstuk II~ 

weergegeven als functie van de afstand tot de plaat. Deze 

afstand tot de plaat >.Jerd dimensieloos gemaakt met de dikte van 

de thermische grenslaag. Hiertoe defini~erden wij deze grenslaag-

dikte 6"1' als die afstand tot de ulaat wa<lrVQor hPt turbulent 

>.Jarmtet~ansport ( çcp ~) kleiner werd dan I 0 1·T/m
2

• 

Voor beide functies geldt in grote lijnen dezelfde opmerking: 

De functies zijn voor de onderscheiden meetstations gelijkvormig 

IJlaar t.o.v. elkaar verschoven. Voor de functie aG(= w--rr;u. liv) ~s 

deze verschuiving verticaal, Oorzaken hiervoor moeten gezocht 

worden in de zich ontwikkelende grenslaag en het niet voldoende 

universeel zijn van de gedefini~erde functie. Voor de functie 

G.~(=~\ftF{52u ) is deze verschuiving horizontaal. Dit 
" il,max 

wijst op een niet goed gedefini~erde grenslaagdikte. Wellicht 

bieden andere, scherper gedefini~erde, criteria voor de grenslaag

dikte, hier uitkomst. 

Opm: Voor U gebruikten >vij de \vaarde van U"' op de helft van 
il,max 

de thermische grenslaag. 

De eerder besproken functie a~ is, met het oog op de over een 

groot gedeelte van de grenslaag constante \vaarde van deze functie, 

niet erg gevoelig voor veranderingen in de definitie van de 

thermische grenslaagdikte. 

Een enkel woord moet nog gewijd worden aan de door ons 

gebruikte restterm9. Het is in principe mogelijk om deze ook 

dime"sieloos te maken (bijv. met het turbulente Harmtetransport 

en de schuifspanningssnelheid u.). Het opmeten van deze term 

als restterm uit een vergelijking, een restterm die bovendien 

over een niet onaanzienlijk gedeelte van de grenslaag klein is, 

maakt een analyse hier, van deze dimensieloze functie niet erg 

zinvol. 
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Hoofdstuk lX: Suggesties voor verder onderzoek. 

Het lijkt zinvol om hier, aan het eind van dit verslag nogmaals 

enkele punten, die zich mijns inziens lec:Pn voor zinvol verder onderzoek, 

samen te vatten. 

I) Op de eerste plaats 1s daar het gedrag van de tijdconstante van het 

temperatuur meetsysteem. Nader, theoretisch, onderzoek zal licht moeten 

werpen in de duisternis rond de processen, die zich afspelen rond 

en 1n een draadje in een stromend medium. 

2) Onderzoek zeer dichtbij de wand. 

Als gevolg van de afmetingen en de vormgeving van onze prohe, konden 

wij niet dichterbij de plaat dan ongeveer drie mm meten. Door aanpassing 

van deze probe, zodanig dat de belangrijkste voordelen van deze probe 

gehandhaafd blijven, moet het mogelijk zijn deze afstand tenminste 

te halveren. 

3) Uitbreiding van het onderzoek tot een volledig ont\vikkelde temperatuur

grenslaag: 

Gezien de bemoedigende resultaten, \vaar het dimensieloze functies betreft 

lijkt het zinvol deze experimenten te herhalen op verschillende 

meetstations in een volledig ontwikkelde temperatuurgrenslaag,~ 

om te proberen daar deze dimensieloze functies onderling gelijk te 

krijgen. Dit moet mogelijk zijn in de nieuw te bouwen windtunnel. 

4) Analytisch: Wij hebben onze resultaten voor een belangrijk gedeelte 

grafisch afgeleid. Het moet mogelijk zijn voor een numeriek geÏnteresseerde 

en onderlegde student, om de uitgangsgrootheden analytisch weer te 

geven op grond van de in dit verslag beschreven meting~~. 

Vergelijking van dan te verwerven analytische resultaten met onze 

resultaten lijkt zinvol. 
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