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WERVELGELUID EN PULSERENDE STROMINGEN 

A. Hirschberg, Faculteit der Technische Natuurkunde, T.U. Eindhoven 

S.W. Rienstra, Faculteit Wiskunde en Infonnatica, T.U. Eindhoven 

Aero-akoestiek is een van de hoofdthema's van het stromingingsleer onderzoek aan de T.U. Eind

hoven. Het gaat om een onderzoeksgebied waar analytische modellen de experimenten leiden. 

We zullen hier een indruk van deze interactie tussen theorie en experimenten geven m.b.v. 

recente ontwikkelingen op het gebied van wervel geluid. 

AERO·AKOESTIEK 

Aero-akoestiek is de studie van de interactie tussen geluid en stromingen. Geluid kan men 

definieren als kleine drukverstoringen p' die zich als golven voortplanten. Geluid is echter een 

stromingsverschijnsel, en dus is het bijbehorende snelheidsveld deel van het gehele stro

mingsveld, en aileen onder bepaalde omstandigheden kunnen deze twee gescheiden worden. 

Bijvoorbeeld, als een medium (dwz. Iucht of water) in een zeker begrensd (bron) gebied wordt 

verstoord, kunnen we op voldoende afstand van deze bron het gegenereerde veld als geluid 

identificeren. Als nude bron "compact" is (dwz. de bron is klein ten opzichte van de akoestische 

golfiengte) en de stromingsnelheden zijn klein ten opzichte van de geluidssnelheid, dan zal 

slechts een zeer kleine fractie van de in de stroming gebrachte energie als geluid uitstralen. De 

rest blijft a1s hydrodynamisch (dwz. effectief incompressibel) veld in de omgeving van de bron. 

Beschouw hiervoor het illustratieve voorbeeld van een pulserende bol met straal R geplaatst in 

een medium met dichtheid pen geluidssnelheid c. Voor hannonische oscillaties van de bolstraal 

(amplitude a, hoekfrequentie 0 en golfgetal k =!lie, met ka << 1 en a << R) is het gegenereerde 

veld ter plaatse r (in de gebruikelijke complexe schrijfwijze) gegeven door 

p(r)=-p c2 1(kR·~ ~ exp(iClt -ikr) 
+z r 

( ) •n 1 + ikr R
2 

('n 'kr) v r =lu 
1 

'kR 2 a exp tut -1 . 
+z r 
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We beperken ons verder tot een compacte bron (kR. << 1). We zien dat in het verre veld (kr>> 1) 
de druk p en snelheid v in fase zijn, en dus als geluid uitstralen. Immers, de akoestische energie 

flux is gelijk aanpv, gemiddeld over een periode. Het veld is gelijk aan dat van een ideale (punt) 

monopool, met zowel p a1s v omgekeerd evenredig met r. Echter, in de buurt van de bol (r- R) is 
v omgekeerd evenredig met r2 , terwijl p en v 900 uit fase zijn. Het grootste deel van de toe

gevoerde kinetische energie blijft hydrodynamisch van aard en wordt door de bol binnen een tril

lingsperiode weer geabsorbeerd. Het uitgestraald akoestisch vermogen is van de orde (kR.)4
, wat 

neerkomt per periode op slechts een fractie -kR van de maximale hoeveelheid kinetische energie 

in de stroming. Een bol die niet pulseert, maar trilt op een manier dat bet verre veld dat van een 
dipool of quadrupool wordt, straalt zelfs nog eens een factor (kR.)2, resp. (kR)4

, minder efficient. 

Dit nu is bet geval bij geluidsproductie door een turbulente stroming met snelheid v of Machgetal 
M =vic, waar het karakter van de geluidsbron meestal dat van een dipool of quadrupool is. In 

deze stroming geldt kR- M zodat dus het uitgestraalde vermogen maar -M6 of M 8 is [1,2]. Dit 
is vrijwel niets voor de gangbare situaties uit het dagelijks Ieven met M maar van de orde 0.1 . 

Of, zoals Ffowcs Williams en Dowling bet zo beeldend weergeven: " .. , the total energy radiated 
by the combined shouts of the Wembley cup final crowd during an exciting game being about 
that required to fry one egg!" [2]. 

Onder zulke omstandigheden kan men vaak redelijkerwijze een scheiding aanbrengen tussen de 
stroming aan de ene kant en bet akoestisch veld buiten de stroming aan de andere kant; dat wil 
zeggen, de stroming als gegeven beschouwen en de terugkoppeling van geluid naar stroming 
verwaarlozen. Dit is een van de basisveronderstellingen waarop Lighthill zijn theorie voor aero
dynamisch geluid baseerde [1]. We merken nu alvast op dat deze scheiding in ons probleem voor 

wervelgeluid gekoppeld met pulserende stroming niet te maken is, omdat de stroming juist bet 

resultaat is en dus niet als gegeven beschouwd kan worden. 

LIGHTHILL'S THEORIE 

Lighthill herschreef (zuiver formeel) de exacte massa en impuls behoudswetten voor compressi

bele viskeuze stromingen tot een golfvergelijking voor de dichtheidsfluctuaties p' [1]: 

az az ()lr, .. 
(--c5 -)p'= IJ 

dt2 dXf dX; dXj 
(2) 

waar de tensor T;i is gegeven door 

T;i = pvivi- 'tij + 8ii(p'- cijp') . (3) 

De eerste term pv;vi• waarin v; de i-de component van de snelheidsvector is, beschrijft de 

bijdrage van de snelheidsfluctuaties. Alleen het tijdsafhankelijke deel is interessant bij 
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geluidsproductie. T.ij is de viskeuze spanningstensor die meestal veiWaarloosbaar is. In Lighthill's 

afleiding is c 0 in principe een willekeurige constante, maar door hieiVoor de geluidssnelheid in 

het gebied van een waamemer buiten de stroming te kiezen, bereiken we dat deze golfvergelij

king juist het geluid geproduceerd door de stroming beschrijft. Buiten de stroming is immers (bij 

benadering) T;j = 0 en gaat de vergelijking over in de akoestische golfvergelijking. 

Lighthill's analogie vergelijking is dus vooral zeer geschikt de geluidsproductie te beschrijven 

van een ruimtelijk begrensde, min of meer bekende, stroming in een unifonne omgeving met 

geluidssnelheid c0• 

Het beroemdste voorbeeld is homentrope vrije turbulentie (bij hoge Reynoldsgetallen), waarbij 

pv;vj de dominante tenn in T;i is. Maar ook verbrandingslawaai wordt beschreven doordat de 

entropie fluctuaties de tenn p' - cij p' van belang maken. Deze tenn verklaart dus de toename van 

geluid als we een vlam aansteken [2]. 

In het fonnalisme van Lighthill wordt T;i bepaald of bekend verondersteld zonder dat de terug

koppeling van het geluid op de stroming nog een rol speelt Deze is dan ofwel klein, of als het 

ware al veiWerkt. Het is opmerkelijk dat we dan soms (met name bij instabiele stromingen) re

kening moeten houden met een schijnbaar niet-causaal geiuidsveld, omdat de bron (de stroming) 

deels het gevolg in plaats van de oorzaak is van het geluid [3]. 

Veel belangrijke voorbeelden van succesvolle toepassingen van Lighthill's theorie worden 

gevonden bij vliegtuiglawaai. Het meest bekend is wei het straallawaai, dat zich akoestisch Iaat 

kenmerken als een quadrupoolverdeling met een M 8 afhankelijkheid, en zodoende op spectacu

laire wijze gereduceerd kon worden door een lagere straalsnelheid toe te passen. Op dit ogenblik 

wordt veel aandacht gegeven aan het begrijpen van het lawaai van de vliegtuigmotor van de 

toekomst, de prop-fan. Deze kan worden beschouwd als een (of enkele op dezelfde as) supersone 

propeller uit een gewone turbo-straalmotor, maar dan zonder omhullend stromingskanaal 

(daarom ook wei genoemd "unducted fan"). De uitdaging hierbij is dat directe numerieke metho

den om de stroming te bepalen volstrekt onvoidoende nauwkeurig zijn om iets van het geiuid te 

kunnen zeggen. Weliswaar is het niet, zoals bij een turbulente straal, absoiuut onmogelijk om de 

instationaire omstroming uit te rekenen, echter de voor de stroming volledig acceptabele 

numerieke discretisatiefouten zouden, onbedoeld a1s geluidsbron optredend, a1 het echte geluid 

overschreeuwen. Een analytische aanpak is dus nodig [4]. 

INTERNE STROMINGEN EN PULSA TIES 

Anders dan in de vrije ruimte kan bij interne stromingen wei akoestische energie worden 

opgeslagen, waardoor het geluid niet meer een klein deel is van de totale stroming, en dus de 

stroming niet meer gegeven kan worden verondersteld. Een pijpsysteem met harde wanden heeft 



-4-

discrete akoestische modes met eigenfrequenties waarbij de geluidsafstraling gering is. Door 

terugkoppeling van bet akoestische veld op een stromingsinstabiliteit kan een zichzelf in stand 

houdende stromingspulsatie ontstaan. De relatief geringe hoeveelheid weglekkende energie wordt 

aangevuld uit de stroming, waardoor bet per periode weinig geproduceerde geluid zich in de 

resonerende mode kan ophopen. 

Op een compressorstation van de Gasunie ontstonden zo drukpulsaties met een amplitude van 2.5 

bar en een frequentie van 10 Hz. 

De gastransportpijp had een diameter van 1 m, en de gemiddelde statische druk was 60 bar. De 

stromingsnelheid was 28 m/s (M = 0.07), terwijl de akoestische snelheidsftuctuaties een ampli

tude hadden van 10 mJs ! In samenwerking met de Gasunie is bij de TUE een experimenteel en 

theoretisch onderzoek uitgevoerd met a1s doel het verwerven van inzicht om a1 in de ontwerpfase 

de kans dat zich zulke gevaarlijke situaties voordoen te verldeinen [5,6]. Voor pulsaties veroor

zaakt door afgesloten zijtakken zijn op grond van dit onderzoek nieuwe ontwerpregels opgesteld. 

Doel van zulk onderzoek is niet alleen pulsaties te vetmijden. 

Vaak zijn pulsaties juist gewenst zoals bij pulserende verbranding of muziekinstrumenten. Om 

deze pulsaties te begrijpen en om amplituden te voorspellen is een niet-lineaire theorie nodig. We 

moeten hierbij gebruik maken van een combinatie van analytische en numerieke benaderingen. 

Net als bij vliegtuiglawaai is een !outer numerieke aanpak voorlopig onmogelijk. 

We beperken ons in eerste instantie tot homentrope stromingen bij hoge Reynolds- en lage Mach 

getallen. In dat geval blijkt bet geluid direct verbonden aan de wervelsterkte in de stroming, zodat 

we bet begrip wervelgeluid introduceren. Na een definitie hiervan, waarbij we nog langs wat 

elementaire begrippen samenhangend met wervels zullen gaan, zullen we a1s toepassing de aero

akoestiek van een pijpeinde en van afgesloten zijtakken in een pijpsysteem bespreken. 

WERVELGELUID 

Voor homentrope compacte stromingen bij lage Mach getallen en hoge Reynoldsgetallen hebben 

Powell [7], Howe [8], en Mohring [9] aangetoond dat Lighthill's brontetm expliciet kan worden 

uitgedrukt in de rotatie ro = V x v van bet snelheidsveld v: 

f:PTij f:Ppvivj 
a a = a a = pV. (ro X v) . 

Xi Xj Xi Xj 
(4) 

Deze representatie is handig omdat men dergelijke stromingen bet voordeligst in tetmen van rota~ 

tie kan beschrijven. Immers, omdat V x (V p) = 0 kan de beschrijving puur kinematisch zijn, met 

de druk p a1s ontkoppeld resultaat. 
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Met behulp van een geschikte Greense funktie kan de Lighthill vergelijking fonneel worden 

opgelost, dat wil zeggen herschreven tot een integraalvergelijking, waarbij de dichtheidsstoring p' 

wordt uitgedrukt in de spanningstensor Tij. A1s we deze bron (de stroming) kennen levert deze 

schrijfwijze inderdaad expliciet het uitgestraalde geluidsveld. 

Door nu voor G ideale randvoorwaarden (geen wrijving, geen uitstraling) te kiezen, kunnen we 

het veld p' opsplitsen in een volumebijdrage ten gevolge van de stroming, en een term p' verlies die 

staat voor het verlies door uitstraling en wrijving aan de randen van de resonator: 

t 

p'(x, t) = p J JfJ GV • (ro X v) dydt + p' verlies • (6) 
v 

In het geval van een pijpsysteem is de Greense funktie op te bouwen uit discrete resonantie 

modes. In veel interessante gevallen is een van deze modes Pn dominant in het veld aanwezig, 

omdat aileen bij resonantie de akoestische energie voldoende kan accumuleren om vergelijkbaar 

te zijn met de stromingsenergie. 

Bij vele toepassingen veranden het veld zo langzaam, dat we het veld quasi-stationair met de 

enkele mode Pn kunnen beschrijven. Het ligt dan voor de hand de beschrijving hiennee voort te 

zetten door de amplitude CXn en de fase van deze "mode" langzaam varierend in de tijd te veron

derstellen (middelingstechniek [ 1 0]). Door G in modes te ontwikkelen, en dan te middelen over 

de modale periode 211'/!ln kunnen we een vergelijking voor de gemiddelde tijdafgeleide van tln 

afleiden [5], symbolisch gegeven door 

d 21t10, 

< :n > = -f j cos(!lnt) fJJ (ro X v) • Vpn(y) dydt + t:xnQverlies 
t 1t 0 v 

(7) 

De lineaire tenn Q verlies kan met behulp van line air akoestische standaard methoden worden 

bepaald. De volume integraal is hier het meest interessant omdat het de bijdrage van de wervels 

beschrijft. Ondanks dat deze uitdrukking geen expliciete oplossing van ons probleem beschrijft (v 

is afhankelijk van het akoestisch veld), kunnen we er al wei veel aan zien: het teken van de bron 

zegt iets over produktie dan wei absorbtie van geluid, eventuele singulariteiten accentueren het 

belang van bepaalde punten, etc. 

Als voorbeelden van dergelijke bronnen zullen we enige eenvoudige stromingsmodellen 

bespreken. Hiervoor zullen we nog eerst enige elementaire eigenschappen van wervels nagaan. 

WERVELS 

Een wervellijn wordt gedefinieerd als een lijn die in elke punt aan de vector ro = V x v raakt. (Dit 

is het analogon van een stroomlijn voor v). Helmholtz heeft aangetoond dat de wervellijnen in 

een incompressibele wrijvingsloze stroming aan de materie gebonden zijn, dat wil zeggen dat het 



bij de wervellijnen behorende snelheidsveld ter plaatse van een wervellijn juist de snelheid is van 

de wervellijn zelf [11]. Een bundel wervellijnen noemen we een wervel. Omdat per definitie het 

rotatie veld divergentievrij is (V • ro = V • (V x v) = 0), is de flux van ro behouden langs een 

wervel. Met behulp van de stelling van Stokes is deze flux dan gelijk aan de circulatie r: 

r= J V• ds (8) 

waar de kringintegraal genomen is langs een contour die de wervel omvat. Merk op dat hieruit 

volgt dat wervels ofwel zich tot oneindig uitstrekken, ofwel gesloten zijn. De elementaire wervel 

is dus een ringwervel (en niet bijvoorbeeld een segment). 

De beweging van wervels volgt uit de inductiewet van Biot#Savart. Beschouw als voorbeeld een 

lijnwervel in een twee-dimensionale stroming. De snelheid op afstand r ge1nduceerd door de 

wervel is rotatie symmetrisch, puur tangentieel, en gelijk aan v e = rt21tr. Twee tegengestelde 

lijnwervels op onderlinge afstand r zullen zich dan onder invloed van elkaar gezamenlijk met 

deze snelheid v = rt21tr verplaatsen. Dit is het twee-dimensionale analogon van een rookring, 

waarbij elk wervel elementje zich onder invloed van de ge1nduceerde snelheid van de rest van de 

wervel voortbeweegt. Twee gelijkdraaiende wervels zullen daarentegen om elkaar heen gaan tol

len. Dit is de essentie van de nu volgende schuiflaag-, of Helmholtz, instabiliteit 

LOSLATING, SCHUIFLAGEN EN KUTTA VOORWAARDE AAN SCHERPE RANDEN 

Rotatie, en dus wervels, ontstaat over het algemeen niet zomaar, maar door de uitwerking van 

exteme krachten, zoals reactiekrachten op een voorwerp. Scherpe afstroomranden zijn dan ty

pische plaatsen waar de rotatie in de stroming geinjecteerd wordt 

Beschouw een pijp waarvan een uiteinde, voorzien van een scherpe rand, uitkomt in de vrije 

ruimte. Bij voldoende lage frequenties verlaat een instationaire stroming de pijprand tangentieel 

(Kutta voorwaarde [12]). Tussen de stroming U en de stilstaande omgeving ontstaat buiten de 

pijp een scheidingsvlak, een zgn. schuiflaag (de spanningen in de vloeistof zijn schuifspan

ningen). Met (8) is dan in te zien dat de schuiflaag wervelsterkte bevat. Namelijk, per lengte dl in 

de stromingsrichting geldt dr = U dl. 

Omdat verder de vloeistofdeeltjes in de schuiflaag een snelheid van de orde van U 12 hebben, 

zien we dus dat er bij het loslaat punt per tijdseenheid een hoeveelheid wervelsterkte 

drtdt = (drtdl)l(dl ldt):::: U2/2 wordt afgeschud [5]. 

Hoewel een zwakke akoestische verstoring u' in U een zwakke modulatie van de wervel toevoer 

naar de schuiflaag veroorzaakt, is een dunne schuiflaag echter instabiel, en zal door de storingen 

aangroeien en daama oprollen tot discrete wervels (figuur 1). In figuur 2 zien we wervel afschud

ding die optreedt bij hoge akoestische amplituden. 
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Indien u' < U dan treedt er wervel afscbudding op ook indien bet pijp einde afgerond is. In bet 

andere geval waarbij er geen boofdstroming is (U = 0) blijkt ecbter wervel afscbudding vrij snel 

te venninderen bij toenemende kromtestraal [13]. 

RINGWERVEL ALS AERO-AKOESTISCHE DIPOOL 

Het ak:oestiscb verre veld van een ringwervel met sterkte r kan men benaderen door bet veld van 

een dipool. Dit is niet moeilijk in te zien omdat de ringwervel vervangen kan worden door een 

cirkelschijfvonnige dipool verdeling waarvan netto een dipool bijdrage in bet verre veld over

blijft. In 2 dimensies is dit weer eenvoudig expliciet te geven. De potentiaal voor een wervel is: 

cp = (r/2Tt) arctan(y lx) . (9) 

Twee tegengestelde wervels op een afstand R van elkaar leveren dan voor r ---+ co de dipool 

potentiaal: 

(10) 

waarbij Rr de dipool sterkte is. 

We zien hiennee dat variaties in oppervlak:te of sterkte r van een ringwervel gerepresenteerd 

kunnen worden door een variatie in dipoolsterkte (analoog aan een elementaire stroornkring in 

magnetisme). 

PIJPEINDE MET SCHERPE RANDEN 

Beschouw weer een half oneindige pijp (straal R) met een unifonne uitstroming U. Een ak:oes

tische golf in de pijp za1 bij het reftecteren aan het pijpeinde de wervelafschudding moduleren. 

Met bebulp van een lineaire theorie kan dit verscbijnsel exact beschreven worden [14,15, 16,17]. 

Bij lage frequenties is de energie reftectie coefficient zonder stroming bij benadering gelijk aan 

1 - (kR )2. Het vennogensverlies 0 ( (kR i) wordt a1s geluid uitgestraald. Met stroming is deze 

reftectie coefficH~nt van de orde M = U /c kleiner dan 1, echter, het (nu dus veel grotere) venno

gensverlies wordt niet als geluid uitgestraald (dat is nog steeds O((kR.)2)), maar wordt als 

kinetische energie in het hydrodynamische veld van de wervels afgevoerd. Het ak:oestisch venno

genverlies met stroming blijkt dus de (grote) factor M(kRr2 meer te zijn dan zonder stroming 

[18]. Bij een vliegtuig straalmotor is er ook een stroming om de pijpuitlaat, zodat de hoofdst

room wervelafschudding minder of afwezig is. Het blijkt dat dit niet uitrnaak:t De absorptie is 

alleen afhankelijk van de ak:oestische wervelafschudding, en wordt zelfs versterkt door omstro

ming. 
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Men zou deze absorptie intui'tief misschien verwachten, immers "weiVel afschudding kost ener

gie". Dit is echter niet bij voorbaat waar, zoals een eenvoudig modelprobleem al expliciet kan 

tonen [15]. 

De energie absorptie die we waamemen is een balans tussen afwisselende absorptie en produktie 

door de weiVels. Laten we eens in detail volgen wat er precies met een weiVel gebeurt in een 

situatie met u' < U. Een nieuwe ringweiVel wordt gevonnd elke keer (zeg, op t = -1t/20n) dat de 

akoestische snelheid u' van pijp-inwaarts gericht omkeert naar pijp-uitwaarts gericht. 

Indien een akoestische mode Pn in de pijp dominant is, dan is de akoestische snelheid u' gegeven 

dooru'=o:ncos(Ont)• Vpn. 

Dit is een potentiaal stroming zoals geschetst in figuur 3. We kunnen de invloed van de weiVel 

afschudding nu met de brontenn -(ro x v) • Vp11 in vergelijking (7) bestuderen. Stel voor het 

gemak dat de weiVelsterkte lineair groeit gedurende een periode volgens drJdt = t U 2
, en dat de 

eerste halve trillingsperiode van zijn !even (-1t12011 < t <1tl20n) zal de weiVel energie absorberen 

omdat -(ro x v) • u' < 0. De weiVel baan snijdt loodrecht door de akoestische stroomlijnen, terwijl 

ro x v en u' gelijk gericht zijn. Deze absorptie zal zeer groot zijn, ondanks de geringe weiVel

sterkte, omdat I Pn I zeer groot is. (Bij een scherpe rand is Pn singulier). 

Gedurende de tweede halve periode van zijn Ieven (1t/20n < t < 31t/20n) is het teken van u' 

omgekeerd en zal de weiVel akoestische energie produceren. Hoewel r ook nog eens toeneemt, 

kan deze produktie meestal de initiele absorptie niet compenseren, omdat I Pn I zeer snel afneemt 

en de hoek tussen de baan van de weiVel en de akoestische stroomlijnen ook afneemt. Het resul

taat gesommeerd over vele trllingsperioden is dus (meestal) een absorptie (Figuur4). 

GELUIDSPRODUCTIE BIJ EEN HOORN EN HET FLUITEN 

Bij een afgeronde pijp (hoom) zal bij voldoende lage frequenties en indien u' < U de weiVel af

schudding niet sterk afwijken van de weiVel afschudding bij een scherpe pijprand. Echter de 

singulariteit in I Pn I is nu afwezig en de initie1e hoek tussen v en de akoestische stroomlijnen is 

gering. Daarom is de initHHe absorptie door weiVel afschudding niet sterk. Indien de looptijd van 

een weiVel over een afstand vergelijkbaar met de kromtestraal van de hoom overeenkomt met een 

akoestische trillingsperiode dan blijkt netto energie geproduceerd te worden door de weiVels. De 
gemeten reflectie coefficient kan groter dan 1 worden (figuur 4, [19]). Dit is de geluidsbron van 

het fluiten met de lippen. De weiVel afschudding wordt veroorzaakt door akoestische oscillaties 

van de Helmholtz resonator gevormd door onze mondholte, en het pijpsegment met hoom wordt 

gevormd door onze lippen [20]. 
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AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN EEN LEIDING MET AFGESLOTEN 

ZIJTAKKEN 

We hebben gezien dat wervel afschudding bij een plotselinge doorsnede verandering van een pijp 

een aero-akoestische geluidsbron vonnt. Pulsaties zullen echter aileen optreden indien deze bron 

gekoppeld is aan een resonantie mode van een deel van het pijpsysteem (resonator). Het onder

kennen van potentH:ile resonatoren is een van de taken van ons onderzoek. In principe heeft men 

twee reflectoren nodig om een akoestisch afgesloten resonator langs een pijpleiding te verkrijgen 

[5]. 

Een bijzonder goede reflector is een afgesloten zijtak met lengte L wanneer de akoestische golf 

een frequentie heeft van nc !4L met n = 1 , 3 , 5 , · · · . Twee zijtakken van gelijke lengte Lop een 

afstand 2L van elkaar vonnen een perfecte resonator. Dit verklaart een reeks van problemen ver

meld in de literatuur [21,22] en de problemen van de Gasunie. 

De reflectie coefficient van een afgesloten zijtak is zeer sterk frequentie afhankelijk. Men zou 

daarom op grond van een lineaire theorie verwachten dat een kleine asymmetric in het systeem 

voldoende zou zijn om pulsaties sterk te reduceren. Uit onze experimenten blijkt echter dat men L 

met meer dan 20% moet veranderen om pulsaties te onderdrukken. Dit wordt veroorzaakt door 

het sterke niet-lineaire karakter van de bron. Het is daarom in een complex pijpsysteem beter om 

het kwaad bij de bron aan te pakken. 

REDUCTIE VAN PULSATIES 

Om stromingsverliezen te beperken heeft men de gewoonte om de hoeken bij aansluitingen 

tussen een hoofdleiding en een zijtak af te ronden. In de literatuur beweert men dat men hiennee 

ook eventuele pulsaties onderdrukt. Dit is bet gevolg van een diep geworteld geloof dat scherpe 

randen noodzakelijk zijn voor het produceren van geluid. De geluidsproductie is een gevolg van 

wervel afschudding ten gevolge van de instabiliteit van de schuiflaag die de hoofdstroming 

scheidt van het gas in de zijtak. Het proces is analoog aan dat bij een pijpeinde met het verschil 

dat bet nuttige Ieven van de wervel beperkt is tot zijn verblijftijd in de opening van de zijtak. 

Indien deze verblijftijd overeenkomt met een trillingsperiode, dan kan de initiele absorptie van 

akoestische energie gecompenseerd worden door produktie, omdat de wervel sterkte groeit Als 

we nu daarbovenop door het afronden van de stroomopwaartse hoek, waar wervel afschudding 

plaatsvindt, de initii:He absorptie sterk reduceert, kunnen dan de waargenomen hoge niveau's 

ontstaan. 

Uit onze experimenten blijkt dat indien men de stroomopwaartse hoek van de tweede zijtak 

scherp maakt men het pulsatie niveau een factor 6 reduceert! (figuur 5). Door een scherpe uitste

kende rand over deze hoek te plaatsen waren we in staat om een reductic van een factor 40 te 
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bereiken. Andere hoek-geometrieen zijn getest zowel op laboratorium alsop voile schaal door de 

Gasunie (6]. Bij sommige geometrieen was de pulsatie met meer dan een factor 100 gereduceerd. 

Verrassend hierbij is dat deze oplossing niet aileen veel goedkoper, maar ook veel 

betrouwbaarder is dan bet veranderen van de pijplengten. 

CONCLUSIES 

Het begrip wervelgeluid van Powell stelt ons in staat om de efficiente beschrijving van laag sub

sone stromingen bij hoge Reynolds getallen in tennen van werveldynamica te koppelen aan de 

geluidsproduktie van deze stromingen. Wervels worden geproduceerd door loslating van de 

stroming bij scherpe hoeken of plotselinge verandering van pijpdoorsnede. 

Naast kwantitatieve schatting van de geluidsproductie kunnen we met behulp van modellen 

gebaseerd op werveldynamica een intui'tie opbouwen die ons in staat stelt om veel"verrassende" 

effecten te begrijpen. We kunnen o.a. inzien dat in tegenstelling tot de in de literatuur gangbare 

mening, scherpe randen niet altijd bevorderlijk zijn voor de geluidsproductie. 

Een van de hoofdproblemen bij bet voorspellen van wervelgeluid blijft de schatting van de hoe

veelheid afgeschudde wervelsterkte, dat wil zeggen de mate waarin aan de Kutta voorwaarde is 

voldaan. Deze Kutta voorwaarde is namelijk in essentie een randvoorwaarde, toegevoegd aan 

onze niet-viskeuze stromingsbeschrijving, om een viskeus effect te representeren. Daarom zal 

informatie hierover dus uit viskeuze theorieen of uit experimentele observaties moeten komen. 
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Fig. 1 Ontstaan van wetvels door instabiliteit van een schuiftaag bij de overgang tussen een 

hoofdleiding en een afgesloten zijtak. Stromingsvisualizatie door interferometric [5]. 

Fig. 2 WeiVel afschudding bij hoge akoestische amplituden (u' = 0.5U 0) bij de overgang tussen 

een hoofdleiding en een afgesloten zijtak. Stromingsvisualizatie m.b.v. schaduwmethode [5]. 

Fig. 3 Akoestische stroomlijnen (-)en baan van de wetvels (---) bij een pijp einde. 

Fig. 4 Invloed van stroming op de energie reftectie coefficient RE van laag frekwente golven bij 

een pijpeinde met scherpe rand en met hoomvorm [19] (pijp radius R gelijk aan boom radius). 
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