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Voorwoord 

In juni 1992 hebben wij in het kader van de opleiding "Wiskunde voor de 
Industrie" een cursus Aero-akoestiek gevolgd. De cursus werd verzorgd door 
Miko Hirschberg en Sjoerd Rienstra. De opdrachten die in dit verslag worden 
behandeld dienden als afsluiting van deze cursus. Bij de opdrachten zijn we 
begeleid door Rienstra die we bij dezen daarvoor willen bedanken. 

De opdrachten betreffen de akoestiek in een kanaal met een diafragma. Het 
probleem is een zeer sterke vereenvoudiging van het probleem dat Rienstra 
heeft bekeken in opdracht van de Kema. 
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1 Een diafragma in een oneindig lang kanaal 

1.1 Inleiding 

We beschouwen een lang, recht, hardwandig kanaal met een diameter a en een 
vernauwing met diameter b. We modelleren di t als een 2-D kanaal met een 
diafragma. Een schets van deze situatie is getekend in figuur 1. 

1 
a 

j 
Figuur 1: Lang kanaal met een diafragma 

De oorsprong van een cartesisch coordinaten stelsel wordt gekozen in het mid
den van het diafragma. De x-as loopt parallel aan het kanaal. Vanaf x = -00 

komt een laagfrequente golf aanlopen. We bekijken m.b.v. Matched Asymp
totic Expansions (MAE) wat het effect van het diafragma is op deze golf. 
De schijnbare impedantie van het diafragma wordt voor harmonische golven 
bepaald. 

1.2 Theorie voor lange golven 

Voor de akoestische snelheid van lucht in het kanaal nemen we aan dat er een 
snelheidspotentiaal r.p = r.p( x, y, t) is. De snelheidspotentiaal voldoet aan de 
golfvergelijking 

waarin Co de geluidsnelheid is. De potentiaal kan geschreven worden als een 
inverse Fouriertransformatie: 
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00 

r.p(x, y, t) = J cp(x, y,w)eiwtdw. 
-00 

Als we ons beperken tot harmonisch golven, dan kunnen we schrijven 

(1) r.p = Re [cp(x,y,w)eiwt
] • 

Met (1) gaat de golfvergelijking over in de Helmholtzvergelijking 

(2) 

met k = wleo. Voor de lange golven die we hier beschouwen is ka zeer klein 
en bla = 0(1). 

We voeren dimensieloze variabelen in. x wordt dimensieloos gemaakt op het 
karakteristieke golfgetal k, y op de halve breedte !a van het kanaal: 

X k Y = 2y. = x, 
a 

cp maken we op de gebruikelijke manier dimensieloos met behulp van de con
stante eol k. De dimensieloze cp noteren we als cp. We definieren verder het 
getal £ = !ka ~ 1. De Helmholtz vergelijking gaat nu over in 

(3) 

Op de rand wordt verondersteld dat de normaalcomponent van de snelheid 0 
is, d.w.z. cpy = 0 op IYI = 1 en cpx = 0 op X = 0, ! $ IYI $ 1. 

Omdat we verwachten dat de oplossing van vergelijking (3) overal in het kanaal 
dezelfde vorm heeft met uitzondering van een klein gebied rondom het di
afragma, gaan we deze vergelijking oplossen m.b.v. MAE. We volgen de werk
wijze zoals beschreven in [1]. We splitsen het gebied op in 3 deelgebieden: 
een linker buitengebied, een rechter buitengebied en een klein binnengebied 
van de or de e waarin zich het diafragma bevindt. We beschouwen eerst de 
buitengebieden. 

In de buitengebieden is X = 0(1). De snelheidspotentiaal wordt in overeen
stemming met [1] ontwikkeld in £ 
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Wanneer deze ontwikkeling ingevuld wordt in vergelijking (3) en de termen 
geordend worden naar £, kunnen de volgende differentiaalvergelijkingen met 
randvoorwaarden worden onderscheiden 

0(1) 'POyy = 0, 

'POy = 0 op Y = ±lj 

0(£) 'Plyy = 0, 

'Ply = 0 op Y = ±lj 

'POx x + 'P2yy + 'Po = 0, 

'P2y = 0 op Y = ±1. 

Uit de 0(1) en de 0(£) term kan resp. gevonden worden dat 'Po en 'PI alleen 
functies zijn van X. Vervolgens is uit de 0(£2) term af te lei den dat ook 'P2 
alleen van X afhangt. Deze term reduceert nu tot 'Poxx + 'Po = O. Eenvoudig 
is in te zien dat ook voor willekeurige 'Pn geldt tpnxx + 'Pn = O. Samen met 
de Sommerfeld uitstralingscondities en de vanaf X = -00 aanlopende golf 
met amplitude 1 wordt de oplossing van bovenstaande vergelijkingen voor het 
linker buitengebied gegeven door 

X < 0, n = 1,2,,,, . 

Voor het rechter buitengebied voIgt op dezelfde manier 

- 'T' iX 
t.pn = .Lne , X>O, n=O,l, .. ·. 

De constanten Rn en Tn moeten volgen uit de matching condities met het 
binnengebied. Op het binnengebied is X = O(e). Om het gedrag op het 
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binnengebied te kunnen beschrij ven voeren we de nieuwe variabele e = X j c in. 
De oplossing op het binnengebied beschrijven we met de functie ~(e, Yjc) = 
cp(ce, Yj c). De Helmholtz vergelijking (3) gaat voor ~ over in de vergelijking 

(4) 

De randvoorwaarden worden gegeven door V~ . n = ° op Y = ±1 en op 
e = 0, IYI > bj a. Verder gelden er aansluitcondities op e -+ -00 en op 
e -+ +00. Deze matchingscondities volgen m.b.v. een reeksontwikkeling naar c 
van bovenstaande reeks voor de buitenoplossing van cp, herschreven in X = ce: 

(5) e -+ -00 : ~(e) = 1 + Ro + C[RI - ie + iRoe] 

2[ . 1 2 1 2] + c R2 + zR1e - '2e - '2Roe 

+ 0(c3
); 

(6) e -+ +00 : ~(e)= To + C[TI - iToeJ 

+ c2[T2 - iTle - ~Toe] 

+ 0{c3
). 

We gaan ~ ontwikkelen in c, d.w.z. we gaan ~ schrijven als 

Deze ontwikkeling vullen we in in vergelijking (4) en de termen worden geor
dend naar c. We kunnen dan de volgende differentiaalvergelijkingen met bij
behorende randvoorwaarden onderscheiden 

0(1) ~~o = 0, 

~oy = ° op 

6 

IYI = 1, 

b e = 0, IYI> -, 
a 



«Po is constant voor e -+ ±OO; 

O(e) ~«Pl = 0, 

«Ply = 0 op IYI = 1, 

b 
«Pl~ = 0 op e:= 0, IYI > -, 

a 

«PI is lineair in e voor e -+ ±OOj 

IYI = 1, 

b e = 0, IYI> -, 
a 

«Po is kwadratisch in e voor e -+ ±oo. 

De 0(1) term beschrijft een Neumann probleem. Ret geeft ons dat «Po constant 
moet zijn. Uit de matching condities voIgt nu 

(7) 1 + Ro = To. 

In de O( e) term gaan we \72«PI = 0 integreren over een volume V, waarbij 
V dusdanig groot is dat de randen (AI en A2 ) in het linker resp. rechter 
buitengebied liggen. Dit levert 

0= J \72«PldV = - J «Ple ds + J «pI~ds. 
V Al A2 

Hierbij is in het tweede deel van de vergelijking gebruik gemaakt van de diver
gentiestelling van Gauss. Uit de matching condities voIgt dan dat 
-2( -i + iRo) + 2( -iTo) = 0 of weI 

(8) 1- Ro = To. 

Uit (7) en (8) samen voIgt dan 
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Ro = 0 en To = 1. 

De O(e:2 ) term geeft ons een vergelijking voor Rl en T1• Daartoe integreren 
we opnieuw over hetzelfde volume V, de e-waarde van de linker resp. rechter 
rand geven we aan met 6 en 6. We vinden 

J \72q,2dV = -IVI· To = -2(6 - 6)· 
v 

Met de divergentiestelling van Gauss en de matching condities is het linkerlid 
uit de bovenstaande vergelijking ook te schrijven als 

-J q,2{ds + J q,2eds 
Al A2 

-2(iRl 6) + 2( -iTl - 6) 

- -2(iRl + iTl) - 2(e2 - 6)· 

Combineren van beide vergelijkingen geeft een vergelijking voor Rl en T1: 

Rl + Tl = 0 De tweede vergelijking voIgt door het oplossen van \72q,1 = 0 
m. b. v. een conforme afbeelding. We kiezen een Schwartz-Christoffel afbeelding 
van het z = !ae + j!a(Y + 1) -vlak naar het w = (+ j", -vlak. 

De onderste helft van het 2-dimensionale kanaal met diafragma wordt afgebeeld 
op het haHvlak Im(w) > 0 (zie figuur 2). De inverse afbeelding wordt volgens 
[2] gegeven door 

~ln 4w 
211" Q ' 

w --+ 00; 

w --+ O. 

Rierin is Q = [(l/a) + a]2 en Q = tan(1I"b/4a). Ret punt w = 0 in het w -vlak 
komt overeen met e --+ -00 in het kanaal. Verder komt Iwl --+ 00 overeen 
met e --+ +00. We nemen aan dat de stroming die door het kanaal loopt 
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z -vlak 
y 

..2 __________ _ 
- __ - - - - - - - _F 

A B1) £ 

w -vlak 

£ 

Figuur 2: Schwartz-Christoffel afbee/ding 

gemodelleerd kan worden door een bron (of put) met onbekende sterkte in 
e -+ -00 (w = 0) te plaatsen. De potentiaal heeft in het w -vlak dan de vorm 
F(w) = Aln w. De bronsterkte A is reeel met betrekking tot de complexe 
eenheid j. F uitgedrukt in z geeft ons zowel de snelheidspotentiaal <P als de 
stroomfunctie W in het z -vlak: F = q> + ilJi. 
Met het uitdrukken van Fin z kunnen de constanten RI en Tl bepaald worden: 

F(w) = Ain w => w = eFtA. 

Bekijk nu de Schwartz-Christoffel afbeelding voor w -+ 0 en voor w -+ 00: 

w -+ 0 , e -+ -00 : 

z 

Re(F) <PI,-co; 
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w ~ 00 , e ~ +00 : 

z 

F 

Re(F) 

~ In(.!eF/ A ) 21r Q ' 

AIn(~ e21rZ
/

a
) , 

Q 
- A[ln{ "4) + 1reJ = 4>1,+00' 

We hebben nu een tweede uitdrukking voor 4>1 zowel voor e ~ -00 als voor 
e ~ +00. Uit de matching condities voIgt dan (m.b.v (5) en (6)) 

A [In(~) + 1re] 

A [In{ ~ ) + 1re] 

e ~ -00, 

e,~ +00. 

Ordenen van de termen geeft het volgende stelsel vergelijkingen 

(A1r - iRo + i)e e ~ -00, 

e ~ +00. 

Deze vergelijkingen moeten voor willekeurige grote e gelden. Ret is nu een
voudig in te zien dat A, Rl en Tl voldoen aan 

A 
2 

- , 
1r 

Rl 
i 4 

-;In{Q)' 

Tl 
i Q i 4 - --In(-) = -In(-) = -R1• 
1r 4 1r Q 
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1.3 Schijnbare impedantie van het diafragma 

Voor het bepalen van de schijnbare impedantie gaan we weer terug naar de 
oplossing rp op het buitengebied. De oplossing wordt gegeven door 

x < 0, 

X>O. 

00 00 

Hierbij zijn gedefinieerd de constanten R = E en Rn en T = E enTn. De 
n=O n=O 

schijnbare impedantie van het diafragma is gedefinieerd door 

A 

(10) Z = ~ op X = O. 
u 

De termen hierin zijn de Fourier getransformeerde van resp. de druk p en van 
de X component van de akoestische snelheid u. Uit de akoestische vergelijkin
gen kunnen we voor peen uitdrukking in termen van de dimensieloze Fourier 
getransformeerde rp van de snelheidspotentiaal geven: 

Verder is it = Corp x. Omdat de golf vanuit het linker buitengebied komt aan
lopen nemen we voor de berekening van Z de oplossing van rp voor het linker 
buitengebied. We vinden 

p _ -ipo~[e-iX + ReiX ], 

11 _ Co[-ie- iX + iReiX]. 

Het bepalen van de impedantie is nu eenvoudig. We moeten X = 0 invullen 
en krijgen voor Z de uitdrukking 

l+R 
Z = PoCo 1 _ R' 

Uiteraard moet nu de waarde van R nog bepaald worden. Tot nu toe zijn aIleen 
Ro en Rl berekend . .Deze zijn VOOl' de lineaire benadering van Z voldoende: 
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_1_Z = 1 + Ro 2eR1 2 2ie 4 
PoCo 1 - Ro + (1 _ RO)2 + O(e ) = 1 - -;-In(Q) + O(e

2
). 
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2 Halfoneindig kanaal met laagfrequente har
monische bron 

2.1 Inleiding 

De lineaire theorie voor lange golven uit het vorige hoofdstuk gaan we nu 
toepassen op het probleem van een halfoneindig kanaal -00 < x < L, met op 
x = 0 een laagfrequente harmonische bron en op x = D, (0 < D < L), een 
diafragma. Het kanaal mondt op x = L uit in een vlak (flens). Een schets van 
de situatie is getekend in figuur 3. 

/ 
*--

x=O x=D x=L 

Figuur 3: Halfoneindig kanaal met laagfrequente bron 

We gaan voor een range van frequenties en irisdiameters het gereflecteerde veld 
bepalen en dat vergelijken met het veld zonder diafragma. Met deze velden 
wordt vervolgens bepaald wat de toe- of afname in dB's is van het doorgelaten 
vermogen. Bij deze berekening zal worden uitgegaan van de benaderende rand
voorwaarde p = 0 op x == L. 

2.2 Reflectie met en zonder diafragma 

Ais eerste wordt het gereflecteerde veld bepaald. We gaan weer uit van de 
dimensieloze variabelen X == kx en Y == 2y / a en de bijbehorende oplossing 
van de Helmholtz vergelijking voor het buitengebied. Het diafragma wordt 
gerepresenteerd door z'n schijnbare impedantie Z. In principe zijn er twee 
plaatsen in het kanaal waar zowel reflectie als transmissie van geluidgolven 
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plaatsvindt, namelijk op de plaats van het diafragma en op de plaats van de 
£lens. In dimensieloze variabelen is dit op resp. X = kD en X = kL. De 
situatie van reflectie en transmissie is geschetst in figuur 4 

• A/ 

I 
X=o X=kD X=kL 

Figuur 4: Golven in een halfoneindig kanaal met diafragma en flens 

De coefficienten Aa, Ab, Ac en Ad hangen weI af van de plaats waar de reflectie 
of transmissie plaatsvindt. De coefficient Ae stelt niet zozeer de amplitude van 
een golf voor, maar de uitstraling van geluid uit het kanaal. Met de reflect ie
en transmissie coefficienten kan de oplossing van de Helmholtz vergelijking 
worden opgeschreven als 

0< X < kD, 

kD < X < kL. 

Op X = kL nemen we een reflectie coefficient RL aan. Tussen deze coefficienten 
bestaat een aantal reflect ie- en transmissierelaties: 

Ab - AaRe-2ikD + AdT, 

Ac - Aa T + AdRe2ikD, 

Ad AcRLe-2ikL. 

Bovenstaand stelsel geeft een volledige set vergelijkingen voor de onbekenden 
Ab, Ac en Ad uitgedrukt in Aa en is dus oplosbaar. Voor de amplitude Ab 
vinden we 
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Hetzelfde kunnen we doen voor een kanaal waarin zich geen diafragma bevindt, 
d.w.z. R = 0, T = 1. In dat geval komt de golf met coefficient Aa vanuit 
-00 aanlopen en ref1ecteert ter plaatse van de flens in een golf met coefficient 
Ad. We kunnen meteen inzien dat Ad = AaRLe-'2ikL. Om het effect van 
het diafragma te bekijken, vergelijken we de drukvelden in de verschillende 
configuraties ter plaatse van X = 0 met elkaar. De snelheidspotentialen zijn 
hier respektievelijk 

(11) 

(12) 

«>(0) - Aa + Ab, 

~(O) - Aa + Ad. 

Het geluidniveau wordt gegeven door 20 10 log(lpl/Pref) waarin Pref een re
ferentiedruk is. Wanneer twee geluidniveau's met elkaar vergeleken worden, 
worden de logaritmische termen van elkaar afgetrokken. In andere woorden, we 
kunnen Ipi en Pref uit bovenstaande term vervangen door de twee te vergelijken 
drukken Ipi en Ipl. Samen met de gelijkheid P = -ipoc~«> kunnen we nu schrij
yen voor het verschil in geluidniveau tussen de configuratie met diafragma en 
die zonder 

(13) 
«>(0) 

Lp = 20 10 log 
~(O) 

2.3 Numerieke uitwerking 

In deze paragraaf worden de formules (11), (12) en (13) gebruikt om voor 
verschillende frequenties en irisdiameters het verschil in geluidniveau Lp te 
bepalen. Hiervoor is Lp eerst in de volgende vorm herschreven 

waarm 
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De * staat voor de complex geconjugeerde. Voor de kanaaldiameter a en de 
afstanden D en L worden relevante parameterwaarden gekozen. 

De waarden komen van het probleem dat oorspronkelijk gesteld werd door 
de Kema. Voor de diameter a van het kanaal wordt 1 meter gekozen. Het 
kanaal is 10 meter lang (L). Het diafragma wordt achtereenvolgens op twee 
verschillende plaatsen gekozen (D): op 5 meter en op 7.5 meter vanaf de bron. 
De geluidsnelheid wordt gesteld op 780 meter per seconde. Dit is de snelheid 
in lucht bij een temperatuur van ongeveer 2000 graden Celsius. 

De frequentie wordt gekozen tussen 10 Hz en 200 Hz. Boven de 200 Hz wordt 
de golfiengte van dezelfde orde als de diameter van het kanaal. Het model is 
dan niet meer geldig. De irisdiameter wordt gekozen tussen 15 centimeter en 
85 centimeter. De irisdiameter mag niet te klein gekozen worden (orde ka) 
omdat dan de refiectie op het diafragma niet meer van de or de ka kan zijn. 
Bij een volledig gesloten diafragma (b = 0) zou de reflectie gelijk moeten zijn 
aan L 

Voor de reflectie op het uiteinde van het kanaal wordt RL = -1 gekozen. Dit 
komt overeen met p = 0 op X = kL. 

Achtereenvolgens zijn de volgende berekeningen gedaan: 

Eerst is het verschil berekend in geluidniveau tussen een situatie met diafragma 
en de situatie zonder diafragma als functie van de iris diameter. Het diafragma 
is gekozen op 7.5 meter van de bron. Berekeningen zijn gedaan bij 50, 90 en 
130 Hz (zie figuur 5). Te zien is dat voor grote diafragma openingen het 
geluidverschil voor alledrie de frequenties gelijk wordt aan nul. We verwachten 
dat voor een opening bIer geen verschil mag zijn tussen de twee situaties. 

Het verschil in geluidniveau is ook berekend als functie van de frequentie. Drie 
berekeningen zijn gedaan bij irisdiameters van respektievelijk 0.25,0.50 en 0.75 
meter (zie figuur 6). In het oog springend zijn de regelmatig voorkomende 
pieken. Deze pieken ontstaan waar Aa + Ab of Aa + Ad gelijk is aan nul. 
In het tweede geval is dit voor f = eonj2L met n = 1,2,.... Het verschil 
in geluidniveau tussen de twee configuraties is het sterkst nabij deze reso
nantiefrequenties. Verder schommelt het geluidverschil rond de waarde nul en 
lijken de pieken voor grot ere irisdiameters kleiner te worden. 

Vervolgens zijn dezelfde berekeningen gedaan met het diafragma op een afstand 
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van 5 meter van de bron (zie figuur 7 en figuur 8). Dezelfde conclusies kunnen 
getrokken worden als bij bovenstaande berekeningen . 

... Im. Lo=IOm. Da1.5m 

4.5 

4 

3.5 

~ 
:a 
I 2.5 

:'il 
2 " i 

1.5 

0.5 

0.8 

diafragma opening [m] 

Figuur 5: Geluidniveauverschil Lp als functie van de diafragma opening; 
het diafragma staat op 7.5 meter van de bron. 

20 

IS 

10 

~ 5 

:a 
i!! 0 
" > 
:'il 
" i -5 

-10 

-15 

·20 
20 40 

",,1m. Lo=IOm. Da7.5m 

_id=O.25m 

_._id=O.5m 

•• - id=O.15m 

60 80 100 120 140 160 ISO 200 

frequentie [Hz) 

Figuur 6: Geluidniveauverschil Lp als functie van de frequentie; 
het diafragma staat op 7.5 meter van de bron. 
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0.5 

0.2 0.3 

a=lm. L=IOm. O=6m 

0.4 0.5 0.6 

diafragma opening [m] 

_f=SOHz 

_._f=90Hz 

••• f-130Hz 

0.7 0.8 

Figuur 7: Geluidniveauverschil Lp als Junctie van de diaJragma openingj 
het diaJragma staat op 5 meter van de bron. 

20 

15 

10 

§: 5 

::a 

! 0 

::> 

1. ·5 

·10 

·15 

·20 
20 

_id:O.25m 

_._id=O.5m 

••• id=O.7Sm 

a .. lm. L=IOm. D=6m 

~ 00 W _ ~ ~ ~ ~ ~ 

frequenlie {Hz] 

Figuur 8: Geluidniveauverschil Lp als Junctie van de Jrequentie; 
het diaJragma staat op 5 meter van de bron. 

18 



2.4 Verfijnde randvoorwaarde bij de Hens 

Met behulp van MAE kan de randvoorwaarde op X = kL verfijnd worden. Dit 
houdt in dat p = 0 niet gesteld wordt op X = kL maar op X = kL + 6 waarin 
6 de eindcorrectie wordt genoemd. 6 is hier van de orde c. We verwachten 
dat met deze eindcorrectie de resonanties op zullen treden bij (iets) andere 
frequenties. Wanneer hogere or de correcties worden gebruikt (bijvoorbeeld 
O(c2

)), zal er geen volledige reflektie optreden (RL #- -1). Een deel van de 
golf zal dan als dissipatie door de flens weglekken. In figuur 4 is deze golf 
aangegeven met de coefficient Ae. Als gevolg van de dissipatie door de flens 
zullen de pieken van de gereflekteerde golf enigzins worden afgevlakt. 

Theorie over eindcorrecties op open uiteinden wordt gegeven in [3] en in [4]. 
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3 Het geproduceerde geluid van een lijnwervel 

3.1 Inleiding 

In het kanaal beweegt zich een lijnwervel voort door z'n zogenaamde zelfge
i"nduceerde snelheid. De wervelsterkte is zodanig laag dat het snelheidsveld 
als incompressibel kan worden beschouwd. Ais gevolg van de passage van de 
lijnwervel door·het diafragma wordt geluid geproduceerd. De vraag is nu om 
de sterkte van dit geproduceerde geluid te bepalen. 

3.2 Parametrisatie van de wervelbaan 

Voor het bepalen van het geproduceerde geluid hebben we de snelheid van de 
wervel in het z = ~ae + laj(Y + 1) -vlak nodig. In het bijzonder zijn we 
geinteresseerd in de snelheid op het moment van passage door het diafragma. 
We gaan dit bepalen m. b. v. de conforme afbeelding (9) die we ook in hoofdstuk 
1 gebruikt hebben. We schrijven hiervoor 

z = G(w). 

In het w = , + j'rj -vlak is de potentiaal van een puntwervel in het punt Wo 

gegeven door -* In(w - wo), met I'i, de wervelsterkte. Voor de oplossing van 
ons probleem beschouwen we twee puntwervels: een in het boven halfvlak, de 
andere het spiegelbeeld daarvan in het onder halfvlak. Op deze manier wordt 
voldaan aan de voorwaarde dat de normaalcomponent van de snelheid gelijk 
is aan 0 op de rand en op het diafragma. De situatie is getekend in figuur 9. 

De potentiaal die wij zullen beschouwen heeft dus de vorm 

. . 
JI'i, JI'i, * 

F(w) = - 211" In(w - wo) + 211" In(w - wo)· 

De puntwervels hebben een zelfgeinduceerde snelheid. Ais gevolg hiervan zullen 
ze een baan gaan volgen. Om deze baan expliciet te bepalen moet de snelheids
potentiaal F beschouwd worden. Vit de potentiaaltheorie is de volgende relatie 
bekend (zie (2]) 

(dF)* . 
dz = U + w. 
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w -vlak: 

w=o 

Figuur 9: Puntwervels in het w -vlak 

u en v zijn de snelheden in respektievelijk de e- en Y-riehting in het z -vlak. 
Nu is 

dF =dFdW=dF(dG)-l 
dz dw dz dw dw 

De parametrisatie van de baan die de wervel in het halfvlak Im( z) > 0 door
loopt wordt gegeven door 

Eenvoudig vinden we dat 

dF JK 1 jK 1 
d 2 +2 .. ' w 1i W - Wo 1i W - Wo 

en uit [2] halen we 

dz a w -1 

dw - 21iw .j(w - ( 2 )(w - 1/(2)' 

Om de parametrisatie van de baan van de wervel uit te drukken in Zo in plaats 
van in Wo is de inverse afbeelding G-l van de Schwarz-Christoffel afbeelding 
nodig. Het is moeilijk hiervoor een eenvoudige uitdrukking te vinden en is 

21 



daarom achterwege gelaten. Merk op dat de eenvoudige benaderingen voor de 
afheelding zoals gegeven in [2] niet bruikbaar zijn voor de berekening van het 
geproduceerde geluid bij passage van het diafragma, omdat ze niet gelden in 
de buurt van het diafragma. 

Een andere aanpak zou zijn om de terugtransformatie w = a-1(z) direkt in 
te vullen in de uitdrukking voor FC w). Volgens de factorisatiestelling van 
Weierstrass zou de nieuwe uitdrukking herschreven moeten kunnen worden in 
de vorm 

De parametrisatie van de wervelbaan is dan volgens [5] gelijk aan 

Het reele deel van de complexe potentiaal F wordt gevormd door de snelheids
potentiaal CP. Met de snelheidspotentiaal voIgt via de relatie 

acp 
Po at + p = 0, 

een uitdrukking voor de druk en daarmee is de geluidproductie te berekenen 
die ontstaat wanneer de wervel het diafragma passeert. 

22 



Referenties 

[1) Rienstra S.W. en Hirschberg A., 
Aero-akoestiek, 
IWDE-rapport 92-06, Eindhoven, 1992. 

[2] Morse P.M. en Ingard K.U., 
Theoretical Acoustics, 
Mcgraw-Hill, Londen, 1968. 

[3) Pierce A.D., 
Acoustics, An Introduction to its Physical Principles and Applications, 
Mcgraw-Hill, New York, 1981. 

[4] Dowling A.P. en Ffowcs Williams J.E., 
Sound and Sources of Sound, 
Ellis Horwood, Chichester, 1983. 

[5] Batchelor G.K., 
An Introduction to Fluid Dynamics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1967. 

23 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoud
	1 Een diafragma in een oneindig lang kanaal
	2 Halfoneindig kanaal met laagfrequente harmonische bron
	3 Het geproduceerde geluid van een lijnwervel
	Referenties



