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Voorwoord van de programmaleider 

 
Inmiddels zijn 7 van de 8 PhD-projecten gestart, en het laatste project zal volgens planning in de 
loop van 2012 beginnen. Het onderzoeksprogramma krijgt hiermee concrete vormen. 
 
Lopende projecten 
PhD1 'Coalescence and break-up of droplets: flow in and around the droplets' 
Promovendus: Oldenziel; begeleiding: Westerweel / Boersma; start 1 april 2009. 
De experimentele faciliteit is in bedrijf en de eerste goede meetresultaten zijn verkregen: metingen 
aan botsing tussen twee druppels in een brekingsindex-gematchte vloeistof. Er zijn snelheidsme-
tingen uitgevoerd in het stromingsveld tussen en in de bellen tijdens het 'kissing & tumbling'-
gedrag. De eerste resultaten van de metingen zijn inmiddels gepubliceerd. 
 
PhD2 'Resolved DNS of droplet coalescence and break-up in turbulence' 
Promovenda: Talebanfard; begeleiding: Boersma / Portela / Mudde; start 1 september 2010. 
Het samengaan en opbreken van druppels is inmiddels geïmplementeerd in het model. Momen-
teel worden de resultaten gevalideerd aan de hand van literatuurgegevens. Verder wordt er 
gewerkt aan simpele modellen voor warmte- en stofoverdracht die in een later stadium in het 
grote model geïmplementeerd moeten worden. De eerste resultaten van het model voor warmte-
overdracht zullen dit jaar worden gepresenteerd op een internationale conferentie. 
 
De samenwerking tussen PhD1 en PhD2 verloopt goed. Er wordt gewerkt aan het coalescentie- en 
condensatiegedrag van een druppel bij een Reynoldsgetal Re = O(100), als bouwsteen voor imple-
mentatie in een groter model met veel druppels O(1000). 
 
PhD3 'Dynamics, collisions and coalescence of droplets in turbulence' 
Promovendus: Yavuz; begeleiding: Clercx / Kunnen / Van Heijst; start 15 september 2011. 
Dit is een experimenteel-georiënteerd project dat betrekkelijk recentelijk is opgestart. De ontwik-
keling en de bouw van de experimentele opstelling loopt voor op het oorspronkelijke tijdschema. 
Naar verwachting zullen de eerste verkennende experimenten in de loop van 2012 gedaan kunnen 
worden. Er bestaat een link met het project PhD6 en met het flankerend PhD-project van Bocane-
gra Evans (FOM-PR). 
 
PhD5 'Droplet-turbulence dynamics under heterogeneous conditions' 
Promovendus: Perrin; begeleiding: Jonker / Portela / Mudde / Westerweel; start 1 januari 2011. 
Dit project is gefocusseerd op het effect van turbulentie en zwaartekracht op de statistiek van bot-
singen in heterogene turbulentie. Een parallelle DNS-code werd uitgebreid met een parallelle par-
ticle-tracking routine en een detectie-algoritme voor botsingen. Tevens is een tool ontwikkeld voor 
de 3D-visualisatie van deeltjes. Momenteel wordt de botsingsstatistiek onderzocht voor hetero-
gene turbulentiecondities zoals voorkomend in menglagen, zowel met als zonder differentiële 
thermische forcering. 
 
PhD6 'How gravity, shear and coalescence modify the droplet size distribution' 
Promovendus: van Hinsberg; begeleiding: Toschi / Clercx; start 1 februari 2011. 
Dit project loopt zeer voorspoedig, en de eerste resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van con-
ferentiebijdragen en een artikel. Er is gewerkt aan de verbetering van interpolatie-algoritmen voor 
de berekening van deeltjesbanen in turbulente stromingen, waarmee efficiënter en nauwkeuriger 
informatie voor statistische analyse kan worden verkregen. Er bestaat een link met het project 
PhD3 en met het flankerend PhD-project van Bocanegra Evans (FOM-PR). 
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PhD7 'Clustering in turbulent droplet ensembles: the role of phase transitions' 
Promovenda: Bukhvostova; begeleiding: Geurts / Kuerten / Lohse; start 1 oktober 2011. 
Het onderzoek is voortvarend van start gegaan en in 2012 zullen bijdragen aan ETMM9 en 
ECCOMAS worden gegeven over het werk aan turbulente stroming met waterdruppels die ver-
damping en condensatie ondergaan. Er wordt vooral aandacht besteed aan intensivering van 
warmteoverdracht vanwege faseovergang. 
 
PhD8 'Global heat transfer in turbulent flow with droplets' 
Promovendus: van der Poel; begeleiding: Lohse / Toschi / Geurts; start 1 oktober 2011. 
Dit project is ook pas recentelijk gestart, en bouwt voort op eerder onderzoek aan turbulente Ray-
leigh-Bénard convectie. De turbulente pluimen kunnen worden opgevat als actieve deeltjes, die de 
stroming aandrijven. Er wordt samengewerkt met Clercx en Toschi in Eindhoven (PhD3, PhD6). 
 
Planning voor 2012 
Het project PhD4 'Clustering of small droplets in turbulence' (vacature; begeleiding: van de Water / 
Clercx / van Heijst) zal in de loop van 2012 worden opgestart, waarmee dan alle projecten binnen 
het programma actief zijn. Er wordt momenteel geworven, en een uitstekende kandidaat lijkt voor 
deze vacature beschikbaar. 
 
Voortgang 
Het programma is met enige vertraging gestart, als gevolg van de moeilijkheid om voor bepaalde 
vacatures uitstekende kandidaten te vinden, maar bijna alle projecten zijn inmiddels in gang gezet 
en lopen thans goed. De eerste resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van een aantal voor-
drachten bij conferenties en andere wetenschappelijke bijeenkomsten, en een aantal publicaties is 
verschenen. 
Het programma is zodanig opgezet dat de projecten onderlinge samenhang hebben. De opgestarte 
projecten laten die kruisbestuiving al in enige mate zien. Dit is nog niet direct zichtbaar in de vorm 
van gemeenschappelijke publicaties, maar dat zal wellicht in de verdere loop van het programma 
het geval worden. 
 
Verder dient hier vermeld te worden: 
PhD-project 'The sling effect: clustering of inertial particles in turbulence' 
Promovendus: Bocanegra Evans; begeleiding: van de Water / van Heijst; start 1 oktober 2009. 
Dit is een flankerend onderzoeksproject gefinancierd vanuit de FOM-projectruimte, en er is directe 
aansluiting met de PhD3- en PhD5-projecten in het DROP-programma. Het doel van dit project is 
om preferentiële concentratie van druppels in turbulentie te zien met behulp van een nieuwe expe-
rimentele techniek: in een turbulente wolk worden druppels selectief tot fosforescentie gebracht 
met behulp van een laser. Er is een machine gebouwd waarin 'stilstaande' turbulentie wordt gege-
nereerd. Hierin zijn lijnen van druppels gevolgd met een snelle camera. De eerste resultaten wer-
den tijdens de 13th European Turbulence Conference (Warsaw, Poland, september 2011) gepresen-
teerd, en een publicatie is in voorbereiding. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 08.1872/3 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 112. 
  
Title (code) Droplets in turbulent flow (DROP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
  
Duration 2009-2014 
  
Cost estimate M€ 2.6 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The programme focuses on the key fundamental issues of turbulent droplet dynamics. For 
example, on the smallest turbulent length scales, droplets are spun from vortices, collect in regions 
of strain, and, in turn, influence the turbulent flow itself. Droplets mutually interact, split and 
coalesce, and can undergo phase transitions such as evaporation and condensation. On 
macroscopic length scales, gravity-induced settling, mean shear and temperature gradients will 
influence the dynamics and size distribution of the droplets. The aim of the programme is a better 
quantitative and fundamental understanding of the dynamics of droplets in turbulent flows. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Fundamental insight on how turbulent flows and phase transitions affect the droplet size 
distribution is of vital importance for enhancing the energy efficiency of internal combustion 
engines. Understanding turbulent droplet dynamics is also important for optimized production of 
natural gas and CO2 capturing. On larger scales, the dispersion and merging of droplets in 
turbulent atmospheric clouds is crucial for describing the influence of clouds on our climate. Other 
applications, involving droplets in liquids, can be found in the food industry (e.g., properties of 
dispersions and suspensions) and in biomedical applications. 
 
The programme is carried out by a number of 3TU fluid-dynamics groups. In recent years these 
groups have built up various new experimental techniques (such as 3D particle tracking 
velocimetry, 3D particle image velocimetry, Lagrangian tracking, hot-film anemometry) and 
computational tools (such as front-tracking, volume of fluid methods, spectral Euler- Lagrangian 
codes) in the context of the FOM programme 'Dispersed multiphase flow' and the FOM 
programme 'Turbulence and its role in energy conversion processes'. This experimental and 
computational expertise is now combined and further developed in this programme. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.105 466 289 71 - - - 1.931 

FOM-basisinvesteringen 660 - - - - - - 660 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.765 466 289 71 - - - 2.591 
 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1412 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1589 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1871 
 
 
Remarks 
The final evaluation will be based on the self-evaluation report, which will be submitted by the 
programme management at the end of the programme, and is foreseen for 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NV par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: FeF 100% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2009 - - 0,8 - 54 

2010 - - 1,3 - 62 

2011 - - 5,0 - 209 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - 3 6 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-D-36 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J. Westerweel 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's R. Delfos 

 G. Elsinga 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 

Titel van het project + nummer Coalescence and break-up of droplets in turbulence 
08DROP01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Talebanfard oio 01 sep 2010 31 aug 2014 
V.E. Perrin oio 01 jan 2011 31 dec 2014 
G. Oldenziel oio 01 apr 2009 31 mrt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. G. Oldenziel, R. Delfos, J. Westerweel, Measurements of liquid film thickness for a drop at a 
two-fluid interface, Physics of Fluids (accepted), -, -, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. G. Oldenziel, Measurements of liquid film thickness for a droplet at a two-fluid interface, 
American Physical Society, division of fluid dynamics, 2012 meeting, 20 nov 2011, 22 nov 
2011, Baltimore, VS  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-E-16 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr. H.J.H. Clercx 

 Dr.ir. W. van de Water (UHD) 
 Dr.ir. L.P.J. Kamp (UHD) 
 Dr.ir. R.P.J. Kunnen (UD) 
 Dr.ir. R.R. Trieling (UD) 
 Dr.ir. B.J.H. van de Wiel (UD) 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 

Titel van het project + nummer Clustering and collisions of droplets in turbulence 
08DROP03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.A. Yavuz oio 15 sep 2011 14 sep 2015 
M.A.T. van Hinsberg oio 01 feb 2011 31 jan 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M.A.T. van Hinsberg, J.H.M. ten Thije Boonkkamp, and H.J.H. Clercx, An effcient, second order 
method for the approximation of the Basset history force, Journal of Computational 
Physics, 230, 1465-1478, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Hinsberg, M.A.T. van, J.H.M. ten Thije Boonkkamp, B.J.H. van de Wiel, F. Toschi, and H.J.H. 
Clercx, Interpolation error in DNS simulations of turbulence: consequences for particle 
tracking, 13th EUROMECH European Turbulence Conference: Advances in Turbulence 
XIII, 12 sep 2011, K. Bayer, Journal of Physics: Conference Series 318, 2011  

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 
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a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. M.A.T. van Hinsberg, Implementation and error estimates for interpolation schemes in DNS 
simulations of turbulence, Workshop COST-Action MP0806 'Particles in turbulence', 16 mrt 
2011, 18 mrt 2011, Potsdam, Duitsland  

2. M. A.T. van Hinsberg, Interpolation error in DNS simulations of turbulence: consequences 
for particle tracking., 64th Annual Meeting of APS-DFD, 18 nov 2011, 22 nov 2011, 
Baltimore, USA  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 
Titel van het project + 
nummer 

Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 
08DROP02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.P. van der Poel oio 01 okt 2011 30 sep 2015 
A. Bukhvostova oio 01 jul 2011 30 sep 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Erwin van der Poel, Richard Stevens, Detlef Lohse, Connecting flow structures and heat flux in 
turbulent Rayleigh-Benard convection, Phys.Rev.E.-RC, 84, 045303(R) , 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Erwin van der Poel, Richard Stevens, Detlef Lohse, Aspect-ratio dependence of heat transport 
and roll state stability in turbulent 2D Rayleigh-Benard convection, ETC 13, 12 sep 2011, , 
IOP Publishing, 2011  

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Erwin van der Poel, Connecting flow structures and heat flux in turbulent Rayleigh-Benard 
convection, APS DFD, 20 nov 2011, 22 nov 2011, Baltimore, USA  
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2. Erwin van der Poel, Connecting flow structures and heat flux in turbulent Rayleigh-Benard 
convection, FOM drop meeting, 17 jun 2011, 17 jun 2011, Eindhoven, Nederland  

3. Erwin van der Poel, Connecting flow structures and heat flux in turbulent Rayleigh-Benard 
convection, ETC 13, 12 sep 2011, 15 sep 2011, Warschau, Polen  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-39 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. Geurts 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 
Titel van het project + 
nummer 

Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 
08DROP02-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Bukhvostova oio 01 okt 2011 30 jun 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Bijlage 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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