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Samenvatting. 

In een tweedimensionale vrijstraal treedt onder bepaalde 

omstandigheden produktie op van drukpulsen. Het onderzoek 

levert een bijdrage in het vinden van de aard en de plaats 

van de pulsbron. De vorm van de pulsen suggereert een lijn

vormige bron. 

Als theoretisch model is de geluictsproduktie van een twee

dimènsionale oscillator beschouwd. Berekend is de relatie 

tussen de frequentie van de oscillatie en het opsteilen 

-van de geluidsgolf tot drukpuls. Dit kan van nut zijn voor 

de interpretatie van toekomstige metingen. 

Voor de metingen is een lasermicrofoon,een dunne: laser

bundel Mach-Zehnder interfarometer met fasekompensatie, 

gebouwd. Het meetsignaal geeft een direkte maat voor de 

dichtheid en via dè gasdynamica van de druk, als furu~tie 

van plaats en tijd. Het voordeel van deze methode ten op

zichte van de drukopnemer is dat deze een betere ruimte-

en tijdsresolutie geeft (0,2 mm. c.q. 0,5ps.), en het 

objekt niet verstoort. Door toepassing van een kompensator 

is het meetbereik vergroot en is het verband tussen meet

signaal en dichtheid c.q~ drwc lineair. Er is gekozen voor 

een lineaire kompensatieregeling, welke in eerste inst~ntie 

aan de verwachtingen voldoet. Om de onnauwkeurigheid te 

verkleinen, en dientengevolge het meetbereik voor kleine 

meetwaarden u~t te breiden, is een verbeterde regeling voor

gesteld. 

Door het volgen van de ontwikkeling van de drukpulsen met 
~ 

behulp van de interferometer, hopen we een. beeld te krijgen 

van de aard en de plaats van de pulsbron. 



_,_ 

1. Inleiding en verantwoording. 

1.1. De tweedimensionale onderge~xpandeerde sonische 

vrij straal. 

In de .sektie hoge snelheden van de vakgroep Transport~ysica, 

wordt onderzoek verricht aan tweedimensionale onderge~xpan

deerde sonische vrijstralen. Dit zijn gasstromen waarvan 

het stromingspro~iel vrijwel ona~hankelijk is van de derde 

plaatscoördinaat. De uitstroomopening, naar de engelse 

benaming nozzle genoemd, is zo gevormd dat de rand ervan de 

kleinste doorsnede in het uitstroomkanaal is, waardoor hier, 

bij de gebruikte voordruk, de geluidssnelheid wordt bereikt. 

Buiten de nozzle expandeert de stroming en wordt supe~soon. 

De stroming heet vrijstraal, omdat er geen externe verstoring 

plaatsvindt als gevolg van objekten o~ akoestische invloed. 

Strooma~waarts gaat de stroming over in een driedimensionale 

con~iguratie, maar alle metingen worden gedaan in het 

gebied waar de stroming als tweedimensionaal is te beschou-

wen. 

Indien de temperatuur van de aangevoerde lucht gelijk is 

aan die vari. de omgeving, in ons geval 19°C, en de lucht 

bij de experimenten als een per~ekt gas wordt beschouwd, 

geldt voor het maximale Machgetal {lit. 1): 

1-1 p-
M2=-L((2) lr -·1) tJ-1 p , 

0 

waarin: p : de druk in de omgeving, 
0 

p : de druk van de aangevoerde lucht, 
s c 
~:= -;!= 1,4. 

V 

~ Een belangrijke parameter is dus de drukverhouding , 
Po 

welke bij de beschreven experimenten gelijk is aan 

3,5 ,waardoor een Machgetal wordt bereikt ~an 1,4. 

In ~iguur 1.1. wordt de gebruikte opstelling gegeven, en 

in ~iguur 1.2. de a~metingen van de nozzle. 
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Fig.1.1. De nozzle 
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x ., J.. 3mm 

y 

Fig.1.2. De a~metingen van 

de nozzle en de~initie 

van de co6rdinaten. 
\ 

1.2. De oscillatie van de vrijstraal. 
. 

Uit de gasdynamica volgt dat een tweedimensionale onder-

ge~xpandeerde sonische vrijstraal een celstruktuur zal 

bezitten, als schematisch is weergegeven in ~iguur 1.3 •• 

Deze celstruktuur zet zich, indien geen visceuze e~~ekten 

en warmteoverdracht naar de omgeving plaatsvinden, in 

principe oneindig ver door. Door viskeuze e~~ekten echter 

is het aantal cellen beperkt. Tussen de vrijstraal en de 

omgeving ontstaat een grenslaag waarvan de dikte stroom

a~waarts toeneemt. Door de verstoring van de celstruktuur, 

die hiervan het gevolg is, zijn over het algemeen slechts 

3 á 4 cellen herkenbaar. 

Een verdere verstoring vindt pláats als gevolg van trillingen 

varu de straal. Een stabiele trillingsmodus is de oscillatie

beweging waarbij, 180° in ~ase verschoven, links en rechts 

drukgolven worden uitgezonden, voor~l vanuit de overgang 

tussen de Je en; 4e cel. Het stabiel zijn van de oscillatie 

houdt in dat er een terugkoppelkring bestaat. Deze is weer

gegeven in ~iguur 1.3 •• De kring bestaa·t uit een akoestisch 
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deel, de drukgolr, en een aerodynamisch deel, de vrijstraal 

zolr. De overgang van het akoestische deel naar het aero

dynamische deel, vindt plaats bij de nozzlerand. Dit is de 

enige plaats waar de vrijstraal door een drukgolr is te 

betnvloeden, als is aangetoond door H.v.Deventer in lit. 2, 

Het transport van de informatie door de vrijstraal, en de 

produktie van de druk

golr zijn nog niet 

volledig begrepen. 

Doel van dit onder

zoek is een bijdrage 

te leveren aan het 

bepalen van de aard 

van bron van deze 

drukgolr. De belang

rijkste vraag hier-

bij is die naar de vorm 

en de plaats van 

de bron. De vorm van 

de zich uitbreidende 

golven wijkt niet 

waarneembaar ar van 

de cylindervorm. 

Hierdoor bestaat 

de indruk dat de bron 

~erugkoppel- / ~--t 

~I '.' . 

I 
\ 

\ 

I 
I 
I 

cel , 

Fig.1~3. De vrijstraal met de 

terugkoppelkring. 

lijnvormig is. Tijdens mijn stage heb ik hiernaar een 

eerste onderzoek gedaan ( li t~ .3 .. ). Uit de metingen zijn geen 

resultaten gevonden die de veronderstelling van de lijn

vormige bron tegenspreken. Na het ontstaan van de golr 

blijkt deze eerst op te steilen, waarna de sterkte arneemt 

als gevolg van de cylindervormige expansie. Dit opsteilen 

wijst op het optreden van niet-lineaire effekten. 

Later is door L.Bosch in een stage aangetoond dat er meerdere 

bronnen aanwezig zijn, op andere hoogten in de vrijstraal, 

echter van geringere sterkte als die ter hoogte van de 

vierde cel { li t;. .4.) • De rol van deze bronnen in de terug

koppelkring is nog niet gevonden. 

De in deze stages gedane metingen zijn verricht met behulp 

van de laser schlierenmethode, welke wordt beschreven in 

2.3.3. van dit verslag~ 
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1.3. De bouw van de interf'erometer. 

De metingen aan de geluidsbronnen zijn tot nu toe vooral 

gedaan: met de laser schlierenmethode, welke een maat geef't 

voor de plaatsafgeleide van de dichtheid in een punt in de 

tweedimensionale dichtheidsverdeling in de vrijstraal. De 

interpretatie hiervan geef't problemen, omdat J.'ekening moet 

worden gehouden met de richting waarin deze afgeleide moet 

worden genomen. Conclusies hieruit· getrokken zijn vrijwel 

alleen kwalitatief'. 

Voor het verkrijgen van kwantitatieve informatie, is het 

plan opgevat een interf'erometer te bouwen als voorgesteld 

door G.Smeets en A.George in lit. 5. De door hen voorge

stelde Mach-Zehnder interfarometer werkt op basis van 

een laserbundel, waardoor het mogelijk is een puntmeting 

te doen van de dichtheid in een tweedimensionale verdeling. 

In de interf'erometer wordt automatische kompensatie toege-· 

past, waardoor het mogelijk is dynamische metingen te doen. 

De kompensatie houdt in dat de door het objekt veroorzaakte 

verstoring gedeeltelijk of' geheel wordt gekompenseerd door 

een element in de opstelling, de kompensator, waardoor het 

bereik van het meetinstrument wordt vergroot. 

De door Smeets en George toegepaste integrerende regeling 

van de kompensator bleek voor ons objekt, de vrijstraal, 

niet te voldoen. De f'requentieke.rakteristiek van het door 

hun_onderzochte geluidsveld,is essentieel anders van vorm 

als dat van dé vrijstraal. In het frequentiespektrum van de 

vrijstraal zijn vooral hogere frequenties van grote sterkte, 

terwijl dit in het génoemde geluictsveld vooral de lage 

frequenties waren. Om deze reden moest een andere regeling 

worden ontworpen. In eerste opzet is gekozen voor een 

lineaire kompensatieregeling. De taak is nu om de kompen

satieregeling te verbeteren, waartoe in 2.5. voorstellen 

worden gedaan. 

De bouw van de interf'erometer is sterk vertraagd, doordat 

de benodigde apparatuur door extreme eisen vaak moeilijk 

te vinden en te bestellen was. Ee~ groot probleem was het 

vinden van een goede hoogspanningsversterker. Deze moest 

in staat zijn om hoge spanningen, tot 1500 Volt, te leveren, 
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bij een frequentie van 500 kHz. Een daarmee parallel lopend 

probleem was het vinden van een Pockelscel, de te gebruiken 

kompensator, die een voldoende grote gevoeligheid moest 

hebben om over een groot bereik te kunnen werken. Tenslotte 

werd een Pockelscel gevonden met een uitzonderlijk grote 

gevoeligheid van 170 Volt per golflengte. Door.dat deze 

echter van een ander type was als de door Smeets en George 

voorgestelde, moest de opbouw van de interfarometer worden 

gewijzigd. De Pockelscel bevat twee cellen, waardoor een 

_dubbele laserbundel moest worden gebruikt. Deze dubbel

bundel methode werd door Har Levels en mij binnen vrij . 
korte tijd ontworpen en gebouwd, vooral omdat de uitlijning 

eenvoudiger bleek als die van de originele opstelling, de 

enkelbundel methode. 

De testresultaten, te vinden in 2.4., geven goede hoop, 

dat een verdere uitbouw van het systeem zal leiden tot 

een gevoelig en nauwkeurig meetinstrument. 

1.4. De theoretische beschouwing van de pulsvorming. 

Daar de opbouw van de interfarometer door problemen met 

de bestelling en levering van onderdelen sterk in tijd 

uitliep, is een aanzet gemaakt voor de theoretische benade

ring van de produktie van geluidsgolven door een harmonische 

oscillator. De vergelijking van kwantitatieve meetresul

taten met het theoretisch afgeleide verband tussen de 

opsteiling vah de drukgolf en de frequentie van oscillatie 

zal een beter begrip kunnen geven van de aard van de bronnen 

die optreden in de vrijstraal. 

Allereerst is in 3.1. een lineaire afleiding gegeven van 

het verloop van de amplitude van drukgolven geproduceerd 

door een tweedimensionale harmonische oscillator. Daarna 

wordt in 3.2. verder ingegaan op de opsteiling van de 

geluidsgolf indien ook niet-lineaire ef~ekten een rol 

spelen. Vooral deze laatste resultaten kunnen èen overeen

komst vertonen met hetgeen zich_in de vrijstraal afspeelt. 

Naast deze theoretische afleiding is in de bijlage een 

overzicht opgenomen van een aantal te gebruiken rekenmetho

den, waaronder die van de assymptotische expansie, welke 

in 3.2. wordt gebruikt. 
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2. De laser Mach-Zehnder interfarometer met lineaire 

:fasekompensatie. 

Bij het onderzoek van vrijstralen, of in het algemeen bij 

het doen van metingen in een gasstroom, verdient het de 

voorkeur een instrument te gebruiken dat de stroming, en 

dus de dichtheidsverdeling zo min mogelijk ve7stoort. Dit 

moet lie:fst gebeuren met een instrument dat gelijkwaardig 

is aan, of beter is dan de bestaande instrumenten, met 

name de drukopnemer. De meetmethode die hiervoor erg ge

.schikt is, is die, welke met behulp van een dunne laser

bundel die gasstroom doorloopt. In lit~ J. is de laser

schlieren methode beschreven, welke een maat gee:ft voor 

de dichtheidsgradiënt. Een opstelling die een direkte 

maat geeft voor de dichtheid, is de in dit verslag beschreven 

Mach-Zehnder interferometer, die met een terugkoppelkring 

voor kompensatie, een goed meetinstrument blijkt te zijn. 

De eigenschappen wat betreft de stijgtijd en de gevo•lig

heid doen niet onder voor de, als vergelijking gebruikte, 

drukopnemer. 

De nauwkeurigheid laat nog te wensen over, en het meet

bereik is nu, aan de onderzijde, beperkt door een onvolkomen 

regelsysteem en ruis, maar wat betreft verbeteringen hiervan 

zullen een aantal suggestie.s worden gedaan. 

2.1. De inter:ferometer. 

2.1.1. Het principe van de interferomet~. 

De ~1ach-Zehnder inte;-ferometer is weergegeven in :figuur 2.1. 

interferentiebundel B 
I referentiebundel 

7 

- 82 

/ob,jektbundel 

nter:ferentiebundel A 

Fig.2.1r De Mach

Zehnder interfero-

meter. 
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Een laserbundel valt in op deelkubus D
1

, en wordt gesplitst 

in twee deelbundels, welke via spiegels s
2 

en s
3 

weer door 

deelkubus D4 worden samengevoegd tot interferentiebundels 

A en B. De samenstellende deelbundels hiervan zullen inter

ferreren, en afhankelijk van het, als gevolg van het door

lopen van verschillende media ontstane faseverschil, elkaar 

versterken of verzwakken. In een van de deelbundels, de 

objektbundel, veroorzaakt een objekt een verandering in 

de optische weglengte welke door de bundel wordt doorlopen. 

De weglengte doorlopen door de andere deelbundel, de 

referentiebundel, is in principe konstant, zodat de inter

ferentie in A en B de door het objekt getntroduceerde weg

lengte weergeeft~ De splitsing van de bundels door de 

deelkubussen wordt beschreven in 2.2.5 •• 

In de interfarometer is gekozen voor laserlicht, omdat 

dit een aantal voordelen heeft boven licht met een breed

bandig (kontinu) spektrum. Het grootste voordeel van het 

laserlicht is dat het monochromatisch is, en dat~hiermee 

bij interferentie volledige versterking en uitdoving op

treedt. Voor volledige versterking of uitdoving tussen 

twee bundels is het nodig dat ze beide coherent zijn. Dit 

wil zeggen dat de frequentie van beide gelijk moet zijn, 

waardoor het faseverschil konstant is. Bovendien moet de 

intensiteit gelijk zijn. De mate van coherentie wordt 

uitgedrukt met de term coherentielengte. Dit is de grootste 

afstand tussen twee punten in een bundel, die voldoende 

~asecoherentie hebben om een waarneembaar interferentie

patroon te geven (li~. ~.). Deze coherentielengte is volgens 

litt.7. gelijk aan: 

c 
Lc= 2t.U ' 

waarin: L : c 
c : 

de coherentielengte, 

de lichtsnelheid, (J.108m/s), 

A~: het grootste frequentieverschil in 

het aangeboden licht. 

In de interfarometer wordt e"en He-Ne laserbron gebruikt, 

met een golflengte van 632,8 nm. De typische frequentie

variatie voor dit soort lasers is volgens lit. 7. gelijk 

aan 105Hz, (~=10- 10 ), waardoor de coherentielengte gelijk 
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is aan 1,5 .103m. Voor wit licht is deze lengte slechts 

2 mm. De uitlijning van de interfarometer is voor laser

licht dus zeer eenvoudig, terwijl de interferentie mooi 

verloopt. Een tweede voordeel van laserlicht is dat het, 

met een grote intensiteit, gemakkelijk tot een nauwe bundel 

~s te vormen, wat een puntmeting een betere ruimtelijke 

resolutie geeft, en een dynamische meting een' betere tijds-

_resolutie. 

2.1.2. De theorie van de Mach-Zehnder interferometer. 

Van de laserbundel die de interfarometer binnentreedt, 

wordt een komponent in een gekozen polarisatierichting 

volgens litt.s. beschreven met: 

E = Ê. exp ( 2'71'i ('-' t- ~ 
l. 

0 

waarin: E 

~i: 

t. : 

s 

>.0 

) ' 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

alekromagnetische komponent van 

de golfvektor, 

amplitude van die komponent, 

hoekfrequentie, 

tijd, 

door de straal doorlopen optische 

weglengte (zie 2.1.5.), 

golflengte van het licht. 

De bundel wordt door D1 gesplitst in twee deelbundels, 

waarvan de amplituden gelijk zijn aan 

De objekt- en referentiebundel kombineren zich in n4 tot 

twee bundels A en B. Op grond van het feit dat de bundels 

geen gelijke weg hebben doorlopen, moet bij de kombinatie 

ervan onderscheid worden gemaakt tussen de doorlopen lengte 

van de objektbundel, s b" , en die van de referentiebundel, 
0 J 

s f• De stralen A en B zijn nu te schrijven als: re . 
A Sb" S f 

E A= E A ( exp ( 21fi (Cl) t-~) ) + exp ( 2 i (t..J t- r'A.e ) ) ) 
"o o 
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en, op grond van behoud van energie, 

De intens~teit vare een, bundel i~ gelijk aan 
)l 

I = E x E.U: , 
waarin E* de complex geconjugeerde van E, 

zodat: 

2 s b.-s ~ 
"" cos2 2JT( o J re~) 

IA= Ei 2~o ' 

A2 2 s b.-s ~ 
IB= Ei sin 271( o ~ Ào re~) ., (2.1.8.) 

j 

De intensiteiten zijn dus, als verwacht, af'hankelijk van 

het verschil in doorlopen optische weglengte. 

Tot slot vinden 

"2 
IA+IB=Ei ' 

we nu: 

wat gelijk is aan de intensiteit ven de ingastraalde bundel, 

hetgeen was te verwachten op grond van behoud van energie, 

en 
•2 s bi-s ~ 

I I E 2 71'( o 2 >.."re~) • A- B= i cos 

Het verschil in intensiteit tussen de twee interf'erentie

bundels is dus een eenvoudige f'unktie van het optische 

weglengteverschil tussen de objekt- en de ref'erentiebundel. 

2.1.3 •. Het verband tussen weglengteverschil en intensi tei ts

verschil. 

We stellen de interf'erometer zo in, dat indien geen weg

lengteverschil Es door het objekt wordt getntroduceerd, 

ook het intensiteitsverschil IA~IB=6I gelijk is aan nul. 

Voor het meetsignaal 3 I geldt dus: 

1I=~~ sin E[rs , (2 .. 1.11 •. ) 
• 

waarbij dus voor de instelling van het werkpunt geldt 
11' 

dat s b.-s ~= --, zodat: o J re~ 2 

1" s= ( so.bj-sref') + ~ • ( 2.1. 12,) 
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Voor kleine afwijkingen is voor (2.1.11~) te schrijven: 

2 ( 2 7T ( 2 rr ) 3; 1 ( 21r ) 5; t ( ) 7 ÖI=Ei "7"fs- T s 3. + T.5s 5 •. + 0 l's , 
~0 ~ • 

waardoor het verband tussen TI en J's, voor kleine J" s,, 

lineair te stellen is. Voor grotere afwijkingen is dit 

echter niet zo, terwijl voor afwijkingen groter als een 

kwart golflengte, dit verband zelfs niet meer eenduidig 

is. Het lineaire meetbereik van de interfarometer wordt 

door (2.1.13~) beperkt tot een afwijking van 1/10 golf

lengte, terwijl het eenduidige meetbereik is beperkt tot 

een afwijking van het werkpunt van een kwart golflengte. 

Ter verbetering hiervan wordt de in 2.ï.4. beschreven 

kompensator methode ingevoerd. 

2.1.4. De kompensator. 

Om het in (2.1.11.) gegeven niet lineaire en beperkt geldige 

verband tussen 1' I en 'Ss te verbeteren, wordt in de opstel

ling een kompensator opgenomen. De kompensator introduceert 

een weglengteverschil I" sk, dat evenredig is met TI, terwijl 

dit de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt. We kunnen 

dus zeggen: 

terwijl voor het totaal geintroduceerde weglengteverschil 

l"s geldt: 

ls=is
0

+fsk , (2.1.15~) 

waarin 7 s het door het objekt gein troduceerde 
b . 

weglengteverschil. 

Hiermee volgt voor het meetsignaal, met (2.1.11.): 

1' I= c sin 2:.[! (1 s - b1I) • 
"D 0 

In grafiek 1.,bladzijde B1.1., is dit verband tussenT·v 

enT s , met behulp van de uit metingen verkregen waarden, 
0 

gegeven. De karakter-

istiek van de interfarometer is.door de kompensator vrijwel 

rechtlijnig geworden, terwijl het J" s bereik 4 maal is 
0 

toegenomen. 
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-· Indien J's bui ten het meetbereik van de inter:ferometer 

komt, wordt de regeling instabiel, doordat deze op een 

negatieve helling van de rs-1I karakteristiek terecht 

komt. De kompensatorregeling loopt dus weg, totdat deze 

op de volgende positieve helling weer stabiel wordt" Voor 

een: te grote variatier s, is dus ook de lineaire kompen

satie methode niet eenduidig" Het e:ffekt van dit overspringen 

op de volgende helling is herkenbaar in de meting van de 

karakteristiek in 2"4.1.1 •• 
Een verdere vergroting van het meetbereik is te verkrijgen 

met de in 2.5.4. beschreven integrerende kompensator. 

Bovendien wordt in 2.5.3. een dubbelregelaar beschrev~n, 

welke lagere frequenties extra kompenseert, waardoor de 

onrust in het nulniveau, dat bij de huidige opstelling ~ 

erg storend is, wordt verminderd. 

2 .. 1. 5. Het verband tussenJ's en de dichtheid. 
0 

De oorzaak van het ontstaan van het optisch weglengte 

verschil tussen de objekt- en de referentiebundel, is het 

objekt dat een andere brekingsindex heeft als de omgeving. 

De optische weglengte s is gedefinieerd als: 

z 
s= j n(z) dz , 

0 
waarin: n(z): de brekingsindex ter plaatse Zr 

z : de meetkundige plaats. 

In de interfarometer is de brekingsindex steeds gelijk 

aan n, behalve in het objekt,waar deze gelijk is aan 

n (z)= Ili+Ill (z) • · o e 

We kunnen dus met (2.1.17.) schrijven voor de doorlopen 

optische weglengte van de referentiebundel van s , en van 
r 

de objektbundel van s
0

, bij gelijke meetkundig doorlopen 

weg z: 

s =nz , 
r 1 

s =nz +wf(n (z)-n) dz, 
0 0 0 

waarin 1: de lengte van het objekt. 

Het optische weglengteverschil is dus gelijk aan 
1 

s -s = J n (z) dz • o r 
0 

e 

(2".1.19.) 
(2.1.20.) 
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Voor het verband tussen de dichtheid p van een gas, en de 

brekingsindex n,geldt volgens Gladstone-Dale: 

waarin k: de Gladstone-Dale coBffici~nt. 

De brekingsindex-afwijking n is dus gelijk aan e 

waarin ~e: de afwijking van de omgevingsdichtheid. 

Als een tweedimensionaal objekt wordt gebruikt, als de 

beschreven vrijstraal, is de dichtheid over de weglengte 

door het objekt konstant gelijk aan ~e· Indien de lengte 

van het objekt L is, geldt voor het weglengteverschil: 
'\ 

l"s= kL~ e • 

Het weglengteverschil is dus evenredig met het dichtheids-

verschil. 

2.2. De onderdelen van de interferometer. 

De in 2.1. beschreven methode wordt uitgevoerd met de 

opstelling als gegeven in fig. 2.2. (blz. 13). De onderde

len van deze opstelling zullen nu achtereenvolgens worden 

behandeld. 

2.2.1. De pi~zotranslator als kompensator. 

De in 2.1.4. beschreven kompensator moet bestaan uit een 

instrument, dat afhankelijk van de erop staande spanning ... 
· de weglengte van een passerende laserbundel beïnvloedt. 

Een eenvoudige is die, waarbij een van de spiegels in de 

Mach-Zehnder interfarometer (M.z. r·.) met behulp van een 

pi~zokristal naar voor en naar achter kan worden verplaatst. 

In de opstelling is dit gerealiseerd in spiegel s2 , maar 

om later genoemde redenen wordt dit systeem, pi~zotrans

lator genoemd, niet voor dit doel gebruikt. 

De lengteverandering van het kristal is evenredig met de 

aangelegde spanning Vk' zodat voor de weglengteverandering 

van de laserbundel, met 

(2.2.1.) 



Fig.2.3. De opstelling met kompensator. 

(dubbelbundel methode) 

lambda laat 

skubus lens,f'=300mm 

'\ 
f 

I 

Polarisatie
f'il ter 7 

B 

c 

~kdL-~~--~~--~~~ 
s2 
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... 
\...) 
I 

J pillzotrans1ator 

., 



geldt: 

J"sk= ClC 2V2' vk, 

waarin Vk: 

A 1: 

sk: 

/ -

oe: 
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de aangelegde 

spanning, 

de lengt ever-

anclering van het 

kristal, 

de weglengtever-

anctering van de 

bundel 

konstante. 

(2.2.2.) 

laserbundel 
' ,I ' ' 

Fig.2.4. De pi~zotrans

lator. 

Het nadeel van het gebruik van een piëzotranslator als 

kompensator, is dat de resonantiefrequentie van zo'n kris-
0 

/ \ I 

tal meestal bij audiorrequenties ligt, in ons geval 12 kHz, 

waardoor hogere frequenties, die in ons geval het signaal 

vormen, niet kennen worden gekompenseerd. 

De translator is wel te gebruiken als stabilisator voor lage 

freqeunties in de dubbelregelaar,als in 2.5.3. beschre-

ven. Dit is de reden waarom de translator reeds is gemonteerd. 

Bovendien is de trans la tor bij de bepaling van de Es-TI 

karakteristiek gebruikt, als element dat de weglengte intro

duceert. (zie 2.4.1.1.) 

2.2.2. De Pockelscel als komnensator. 

In de huidige opstelling wordt voor de kompensatie gebruik 

gemaakt van een Pockelscel die hoge rreqeunties kan kompen

seren. De werking va,!l de Poeleelscel berust op dubbelbreking. 

De term dubhelbreking houdt in, dat een kristal voor twee 

loodrecht op elkaar staande polarisatierichtingen van door

gaand licht, een andere brekingsindex. heeft. Deze twee 

richtingen worden de hoofdassen genoemd. Indien twee kom

ponenten van een lichtstraal een andere brekingsindex zien, 

zal er een faseverschuiving tussen deze twee komponenten 

ontstaan. 

In de Pockelscel is de dubbelbrokènde werking een gevolg 

van het Pockelseffekt. Dit Pockelseffekt houdt in dat de 

brekingsindex voor een polarisatierichting afhankelijk 

is van de, over het kristal aangelegde spanning. 
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In het kristal zijn twee richtingen te onderscheiden. Aller

eerst de ordinaire richting~. Een lichtstraal die in deze ~ 
0 

richting is gepolariseerd ondervindt de vaste brekings-

index n • De tweede richting is de etraordinaire richting 
0 -r • 

Een l~chstraal die in deze richting is gepolariseerd, 

Qndervindt de brekingsindex n , welke afhankelijk is van de 
e 

loodrecht op deze richting aangelegde elektrische veld-

sterkte E, volgens lit~ 9. 

àl-. 
.2 = pE, 

ll /. e 

waarin p het Packelseffekt weergeeft. 

Als gevolg van de verschillende brekingsindex, ondervindt \ 

de extraordinaire komponent een faseverschil ~+ ten op

zichte van de ordinaire komponent, volgens lit~ 10., van 

e 

(2.2.4.} 

waarin d: de lengte van het kristal, 

A; de golflengte van het gebruikte licht, 

p 41 : de elektro-optische co~ÎÎici~nt. 

Het elektrische veld E is evenredig aan de over de elek

troden aangelegde spanning V • Het principe van de Pockels-
p 

cel is getekend in fig.2.5 •• 

De spanning nodig om een 

fasèverschil van 7Tte introdu-

ceren, en dus een weglengte

verschil van een halye golfleng

te wordt de half lambda spanning, 

vf\, genoemd. 
'2· 

Om de half lambda spanning 

zo laag mogelijk te maken, is 

in de opstelling een Packelscel 

gebruikt waarin twee cellen 

naast elkaar werkzaam zijn, waarvan 

de elektrodenpolariteit omgekeerd is. 

Indien twee bundels, in de extraordi

naire richting gepolariseerd, ieder 

een andere cel passeren, worden 

elektrode 

laserbundel 

Fig.2.5. Het principe 

van de Pockelscel. - -r =e 
0 y - -r =e e x• 
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ze tegengesteld bernvloed door de cellen, waardoor de 

hal~ lambda spanning halveert. Dit is getekend in ~iguur 2.6 •• 

Om de hal~ lambda span

x 

ning nog verder te ver

lagen, wordt met behulp 

Vk van op de vensters van 

de Pockelscel opgedampte 

spiegels, een bundel drie 

maal door de cel gevoerd. 

Hierdoor is VA in totaal 
2 

met een ~aktor zes·om-Fig.2.6. De dubbele Pockelscel. 

venster 

- I 
2 mm _\ --

\ 
o__,.j 

opgedampte 

kristal 

laag gebracht, ten op

zichte van de enkele'cel. 

spiegel 
r-

1 20 mm 

~ 

Fig. 2.7. De lichtwe~:2n de Pockelscel. 

De opstelling is zo ingericht dat de objekt- en re~erentie

bundel reeds voor de Pockelscel worden gescheiden. Na de 

Pockelscel worden ze met D
1 

in de goede richting door de 

interfarometer gestuurd. 

Het scheiden van de bundels gebeurt met een scheidings

kubus, als beschreven in 2.2.4 •• De methode wordt de dubbel

bundel methode genoemd. De half lambda spanning is door 

deze methode teruggebracht tot 85 Volt. Dit heeft tot gevolg 

dat de versterker die de Pockelscel stuurt, een minder 

hoge spanning hoeft te leveren, als het geval zou zijn 

geweest bij een normale Pockelscel. Hierdoor is het mogelijk 

geworden een versterker te kiezen die een hoger frequentie 

bereikt. De gebruikte versterker, de LA10A, heeft een 

maximale voedingsspanning van 1500 Volt, en bereikt dan een 

frequentie van 200 kHz, welke bij een lagere spanning tot 
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boven 500 kHz kan oplopen. 

2.2.3. De kwart- en hal~-lambda plaat. 

De in de opstelling gebruikte kwart lambda plaat, en de 

in 2.3.2. ter sprake komende hal~ lambda plaat, zijn bubbel

brekende kristallen. De brekingsindices n en n , in de 
o e 

ordinaire en extraordinaire richting zijn vast, maar niet 

gelijk. De komponenten van de lichtbundol die de plaat 

passeert, ondervinden ten opzichte van elkaar een weglengte

verandering. Bij de gol~lengte waarvoor de platen zijn 

vervaardigd, in ons geval 623,8 nm, zijn de a~metingen zo, 

dat de kwart lambda plaat een weglengteverschil gee~t van 
' een kwart gol~léngte, en de hal~ lambda plaat een van een 

halve gol~lengte. 

Quarter Wave Plates 
Fast Axis 

Linearly À/4 Plate 

Half Wave Plates (Polarization Rotators) 

1 
Fast Axis 

~~ 
~ 

Circular 

Fig.2.8. 

De werking 

van de 

kwart en 

hal~ lambda 

plaat. 

(uit litt.6.) 

Een in een kwart lambda plaat invallende, lineair gepolar

iseerde lichtbundel zal circulair gepolariseerd worden. 

Deze lichtrichting is ook omkeerbaar. Een ~n een hal~ 

lambda plaat invallende lineair gepolariseerde laserbundel 

zal ten opzichte van de snelle as in polarisatierichting 

wordon gespiegeld. Indien de polarisatierichting van de 

invallende bundel dus onder 45° staat met de snelle as, 

verdraait de richting 90°. Dit is te zien in ~iguur 2.8 •• 
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2.2.4. De deelkubus. 

De deelkubus bestaat uit twee, met hun schuine zijde tegen 

elkaar gemonteerde rechte prismas. Op dit scheidingsvlak 

bevindt zich een diëlektrikum dat er voor zorgt dat een 

invallende circulair gepolariseerde lichtbundel in twee 

bundels wordt gesplitst van gelijke sterkte. 

In de opstelling wordt de deelkubus op twee manieren gebruikt. 

Binnen de interfarometer worden er twee gebruikt, als 

halfdoorlatende spiegel. Voor de Pockelscel wordt een 

deelkubus als scheidingskubus gebruikt, om de laserbundel 

in twee evenwijdige bundels te splitsen. 

a. De halfdoorlatende spiegel. 

Bij het gebruik als halfdoor-

latende spiegel staat het 

scheidingsvlak in de kubus 

vertikaal, en valt de laser

bundel inder 45° hiermee in, 

in het horizontale vlak.(fig.2.9. 

Op het scheidingsvlak wordt een 

deel doorgelaten, de transmis

sie bundel, en een deel geref

lekteerd, de reflektie bundel. 

Bij D
4 

worden twee bundels in-

reflektie
bundel 

transmissie-

bundel 

Fig.2.9. De deelkubus. 

gestraald. Deze twee bundels kunnen beide afzonderlijk 

volgens de hier beschreven methode worden beschouwd •. 

Indien circulair gept>lariseerd licht wordt ingestraald, 

zullen de uittredende bundels niet-meer circulair gepolar

iseerd zijn. In de transmissie bundel zal vooral horizon

taal gepolariseerd licht voorkomen, en in de reflektie 

bundel vooral vertikaal gepolar;ï-secrd licht. De invloed 

van deze polarisatiedraaiing is weergegeven in grafiek 2, 

en de invloed hiervan op de polarisatierichting van de 

vier deelstralen van A en B in grafiek 3, in bijlage 2. 

b. De scheidingskubus. 

De werking van de scheidingskubus is w~ergegeven in :fig.2",10 •• 

Hier valt eon bundel in evenwijdig aan het scheidingsvlak. 



De bundel wordt na bre

king op het intredevlak 

op het scheidingavlak 

gesplitst in een re~lek

tie- en een transmissie

bundel. Deze lopen na 

breking op het uittrede

vlak weer evenwijdig 

aan de invallende bundel. 

Ook hiertreedt een split-

sing op in de polarisatie-
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re~lektie
bundel 

tran.smissie-
,bundel 

Fig.2. 10.De scheidingskubus. 

richting. Indien de invallende bundel circulair gepolariseerd 

is, zullen de re~lektie- en transmissiebundel vrijwel 

lineair gepolariseerd zijn. De polarisatierichtingen staan 

loodrecht op elkaar, onder 45° het het grondvlak van de 

kubus. De intensiteiten zijn gelijk. 

2.2.5. Het meten vanl"I. 

Voor het meten van de lichtintensiteit van de bundels A 

en B, wordt gebruik gemaakt van een PIN-diode. Dit is een 

diode, die a~hankelijk van de hoeveelheid opvallend licht, 

stroom doorlaat. De grootte van de stroom is, binnen het 

bereik van de diode, evenredig met de hoeveelheid opvallend 

licht, en vrijwel ona~hankelijk van de aangebrachte span

ning .. De PIN-diode is dus op te vatten als eenlichta~han-

kelijke stroombron. 

Ter meting van het verschil 

in intensiteiten van 

bundel A en bundel B, 

wordt de schakeling 

van ~iguur 2.11. toege

past. 

Indien voor de stroom door 

een diode geldt: 

_. 

0 

Fig.2.11. De meting van 

het intensiteitsverschil. 
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i =ai , (2.2.5.) 

waarin: i: de stroom door de diode, 

a: een konstante, 

I: de opvallende lichtintensiteit, 

vinden we voor de verschilstroom id dat 

id = a(I 1+I 2 ) = aJI , 

waardoor de spanning over de weerstand gelijk is aan 

TV :c V = aRT I , 
r 

wat een lineaire maat is voor het intensiteitsverschil 

tussen de twee bundels A en B. 

2.2.6. De terugkoppelkring. 

Het elektrische terugkoppelsysteem is gegeven in ~iguur 2.12 •• 

V =15V 
0 

PIN-diodes 

c Packelscel 
V .. 0 

hoogspanningsversterker 

voorversterker 

dempingscondensator Fig.2.12. 

(560 pF) De elektronische 

terugkoppelkring. 

De PIN-diodes worden gevoed met een spanning van 15 Volt. 

De verschilstroom wordt door de voorversterker omgezet 

in een elektrische spanning, V , die als meetspanning 
m 

wordt gebruikt. Deze meetspanning wordt met de hoogspanings-

versterker versterkt tot de spanning nodig voor de Pockels

cel. De basisspanning van de hoogspanningsversterker is 

regelbaar, wa~rdoor het werkpunt van.de interfarometer 

is in te stellen. De gevoeligheid, en dus ook het bereik 

van de inter~erometer, is in te stellen met de variabele 

versterkingsfaktor van de voorversterker. 
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Als de versterkinsfaktor van de terugkoppelkring te groot 

is, treedt een resonantie in het systeem op. Om deze te 

onderdrukken is over de ingang van de voorversterker een 

condensator aangebracht die de oscillaties moet dempen. 

De gebruikte waarde is 560 pF, welke samen met de ingangs

impedantie van de voorversterker, 1 kJl, een tijdkonstante 

geeft die gelijk is aan 0,6 ps. Signalen met een karakter

istieke tijd korter als deze, zullen verzwakt worden weer

gegeven. Een vergroting van de versterkingsfaktor zal, 

door de grotere vereiste capaciteit van de condensator, 

een verlies in regelsnelheid van het systeem ten gevolge 

hebben. 

2.3. De optika van het systeem. 

2.).1. De polarisatierichting in de interferometer. 

Onder invloed van de draaiing·van de polarisatierichting 

door de deelkubussen, als beschreven in 2.2.4., zal er 

bij een willekeurige, in de interfarometer ingastraalde 

polarisatierichting, een verschil in intensiteit bestaan 

tussen de deelstràlen die A en B vormen. De intensiteits

verdeling als funktie van de polarisatierichting, bij 

circulair gepolariseerd ingestraald licht, is in grafiek 4 
weergegeven voor de deelbundels. Voor een goede interfer

entie moeten de stralen zo veel mogelijk dezelfde intensite~t 

hebben. Daarom is gekozen voor een polarisatierichting 

onder 60° met de vertikaal. 
~ 

De polarisatierichting wordt gemeten, tegen de straal in 

kijkend, na een even aantal raflekties rechtsom, en na een 

oneven aantal linksom, ten opzichte van de vertikaal. 

De weg die de laserbundel doorloopt zal nu worden gevolgd. 

Allereerst wordt de uit de laserbron tredende, lineair 

gepolariseerde laserbundel met behulp van een kwart lambda 

plaat circulair gepolariseerd. Deze bundel valt op de 

scheidingskubus in, waarvan·het grondvlak een hoek van 60° 

maakt met de vertikaal, waardoor het vlak door de twee 

uittredende bundels hieraan evenwijdig is. Deze bundels 

zijn onder 45° hiermee gepolariseerd, als beschreven in 
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2.2.4 •• De bundels vallen nu in op de Pockelscel, waarvan 

de extraordinaire as weer onder 60° staat met de vertikaal. 

De bundels gaan beide door een lens, waarvan het doel in 

2.3.4. wordt beschreven. De objektbundel gaat via het 

objekt en spiegel s2 naar deelkubus D4, en de referentie

bundel via spiegel s
3

• Hier worden de bundels gesplitst, 

en ondervinden, evenals in D
1

, een draaiing van polarisatie

richting, waarna ze de interferentiebundels A en A vormen. 

In d~ Packelscel wordt de o~dinaire richting ruimtelijk 

gescheiden van de extraordinaire richting, waardoor de 

objekt- en referentiebundel uitsluitend bestaan uit de 

komponent in de extraordinaire richting, dus de richting 

waarin de kompensatie plaatsvindt. 

De deelbundels van A hebben vrijwel dezelfde polarisatie

richting, als in grafiek J is af te lezen, waardoor bij 

interferentie volledige versterking en uitdoving optreedt. 

De deelbundels in B echter, hebben een verschillende polari

satierichting, waardoor met behulp van een polarisatiefilter 

die richting moet worden uitgekozen waarin volledige ver

sterking en uitdoving optreedt. Deze hoek blijkt weer 

ongeveer 60° te zijn. 

2.3.2. De enkelbundel methode. 

De enkelbundel methode verschilt hierin van de in de opstel

ling gebruikte dubbelbundel methode,dat de Packelscel 

slechts uit een eru~ele cel bestaat. De objekt- en referentie

bundel worden nu on~erscheiden door hun polarisatierichting. 

De laserbundel wordt nu niet voor de Packelscel door een 

scheidingskubus gesplitst, maar pas erachter door D
1

• 

De objektbundel is loodrecht op de extraordinaire as 

gepolariseerd. De referentiebundel is evenwijdig aan deze 

as gepolariseerd. Dit is dus de enige bundel die door de 

Packelscel wordt beïnvloed, waardoor de half lambda sparuling 

verdubbelt ten opzichte van die ven de dubbele Pockelscel. 

De bundels zijn nu echter loodrecht op elkaar gepola~i

seerd, en zullen niet interferreren. Om wel interferentie 

te verkrijgen,wordt de polarisatierichting van een van de 
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0 
bundels 90 gedraaid met behulp van een half lambda plaat. 

ü 
._. polarisatierichtingen 

l 

~ 0 

laser- kwart 
bron lambda 

plaat 

Pockels
cel 

' 

B 
~ 

polarisatie
filter 

A 

Fig.2.13. De 

enkelbundel 

methode. 

half lambda plaat 

Het gevolg van deze methode is, dat de vier deelstralen 

in A en B ieder een andere geschiedenis hebben, waardoor 

de polarisatierichtingen niet samenvallen. Om volledige 

versterking en uitdoving te verkrijgen, wordt in de bundels 

A en B een polarisatiefilter geplaatst. 

De tweebundelmethode verdient voorkeur boven de enkelbundel 

methode, omdat daarbij de uitlijning, wat betreft de 

polarisatierichting minder inEewikkeld en kritisch is, 
~ 

terwijl de half lambda spanning lager is. De tweebundel 

methode kan echter alleen worden toegepast, indien de 

Pockelscel twee afzonderlijke cellen bevat, hetgeen over 

het algemeen niet het geval is. 

2.J.3. Het Schliereneffekt. 

Indien een laserbundel een medium passeert, met een niet 

uniforme brekingsindex, als gevolg van eon niet uniforme 

dichtheid, zal de bundel worden afgebogen. De hoek waar

over de bundel wordt afgebogen is evenredig aan de 
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y 
dichtheidsgradiënt lood

recht op de voortplan

tingsrichting van het 

licht, met figuur 2.14., 

volgens 

ddl =-1 .9n d z ' n dy (2.2.8.) 

-----t::------~L~-------• z waaruit is af te leiden 

Fig.2.14. De afbuiging van een 
lichtbundel. 

aan: 
L-

Il = -]· 1 .9.!:! dz ' !f n dy 
0 

dat de afbuighoek f 
na het passeren van 

het objekt, gelijk is 

dn waarin L de lengte van het objekt. Indien dy over de weg 

van de laserbundel konstant is, geldt met n-1<<1, dat op 

grote afstand bij benadering geldt voor de verplaatsing a 

van de bundel: 

(dii:) a = -Lz -dy • 
• 

(2.2.10.) 

De verplaatsing van de bundel is evenredig met de gemid

delde dichtheidsgradiënt loodrecht op de voortplantings

richting van de.laserbundel. Op dit effekt, het Schlieren

effekt, berust de Schlierenmethode, welke een maat geeft 

voor de plaatsafgeleide van de dichtheid. De verplaatsing 

van·ds bundel wordt met behulp van een PIN-diode die meer 

of minder wordt beschenen, omgezet in een elektrisch signaal. 

Naast het hier besc?reven Schliereneffekt, wordt de stralen

gang verder verstoord door hogere afgeleiden van de brekïngs

index. Dit zal een verbreding van de bundel tot gevolg 

hebben. 

De genoemde effekten zullen een storende invloed hebben op 

het interferometersysteem. Allereerst zal de objektbundel 

zich op het meetpunt verplaatsen ten opzichte van de 

referentiebundel, hetgeen een verandering van het inter

ferentiepatroon tot gevolg heeft, zoals het verplaatsen 

van het centrum ervan. Bovendien zal de verbreding van do 

objektbundel de intensiteit ervan doen afnemen, waardoor 

geen volledige versterlçing en uitdoving meer plaatsvindt. 
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Omdat de afbuiging van de bundel vrijwel steeds op het

zelfde punt plaatsvindt, is met behulp van een lens of 

een ander optisch instrument, de bundel weer steeds op 

de meetdiodes af te beelden. 

Een ander, niet meetbaar effekt, is het feit dat de laser

bundel bij de gang door het objekt niet rechtuit gaat, 

en .. dus niet over 'de verwachte rechte lijn meet. Dit heeft 

een onnauwkeurigheid tot gevolg, die vooral bij zeer steile 

dichtheidsovergangen storend kan zijn. 

Bij de metingen, beschreven in 2.4.1., wordt getracht een 

idee te verkrijgen van de grootte van de varstoring d~e 

door de beschreven effekten optreedt. 

2.3.4. De laserbundel. 

De laserbundel wordt opgewekt in een He-Ne laserbron. In 

de laserbron wordt in een plasmabuis een helium-neon meng

sel in aangeslagen to~stand gebracht. Doorgaand licht zal 

gestimuleerde emissie veroorzaken, waardoor hier-licht

versterking optreedt. Deze versterking wordt vergroot 

door dit licht tussen twee spiegels heen en weer te laten 

lopen, waardcor.resonantie optreedt. Door deze resonantie 

is het licht uitermate coherent. Een van de spiegels is 

voor 3% doorlatend, waardoor een laserbundel de bron verlaat. 

De spreiding van de bundel is slechts 1,7 x 10-3 radialen, 

bij een diameter van 0,65 mm (lit. 11.). De laserbundel 

is lineair gepolariseerd doordat in de resonantieruimte 

twee vensters zijn atingebrach.t onder de Brewsterh.oek ~' 

waardoor slechts een enkele polarisatierichting wordt 

doorgelaten. 

plasmabuis 

- -·.....-.-- Fig.2.15. Het 
/:J 

Brewstervenster. 
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Bij He-Ne lasers wordt slechts een enkele ~requentie op

gewekt, welke gelijk is aan 4,8 x 10 14 Hz, met een maximale 

variatie van 105 Hz (lit~ 7.). De elektromagnetische tril

lingsmodus is TEM ,hetgeen inhoudt dat er geen transver-
oo 

sale trilling plaatsvindt, en de intensiseitsverdeling 

als t:unktie van de a:fstand tot de optische as, de vorm 

·hee:ft van de Gausskromme (lit • . 6.): 

I(r) = I 
0 

exp(-~ )
2 

, 
0 

waarin R =R (z) 
0 0 

BI' .W PFtOFU 

TEM , fundamental m 
Gauss•an mode 

Fig.2.16. De TEM 
00 

modus. (uit litt.6.) 

, 

de diameter van de bundel. 

Fig.2.17. De bundel
diameter. 

De ~undeldiameter is gede:finieerd als de diameter waar 

de intensitiet slechts e-2maal de intensiteit is van die 

op de optische as. Daar deze waarde moeilijk te meten is, 

wordt de volgende deTinitie in de prakt~jk gebruikt: De 

bundeldiameter w is de a:fstand tussen twee evenwijdige 

lijnen, symmetrisch ten opzichte van de optische as, waar

tussen 70% van de totale hoeveelheid licht passeert (:fig.2.17.). 

De hel:ft van deze breedt wordt de straal genoemd. Indien 

een laserbundel door een lens tot een nauwste doorsnede, 

een waist, wordt vernauwd, geldt volgens litt.12, met 

:figuur 2.18.: 

w(z) 

'l'(z) 

= w ,/1+(~ )2 : 
o V trw2 

0 

Àz = arctan - 2 , 
trw 

0 

(2.2.13.) 
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waarin: w(z): de bundeldiameter, 

w : de waistdiameter, 
0 

z : de plaatscoördinaat, 

À de golflengte van het · licht, 

Cl'( z) : de divergentiehoek. 

Hieruit is af te leiden 

dat, indien de waist

diameter afneemt, de 

~ivergentiehoek toe

neemt. De afstand waar

over de diameter kleiner 

als een aantal maal de 

waistdiameter blijft, 

zal dus ook afnemen. 

De waist van de ge

bruikte laserbundel, 

welke met een lens met 

-------•Z 
Fig.2.18. De waist. 

• 

! 

een brandpuntsafstand van 300 mm voor de interferometer, 

wordt gevormd, is weergegeven in figuur 2.19 •• 

Fig.2.19. De afmetingen van de bundel. 
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De bundel is over de meetsektie maximaal 0,25 mm breed. ~ 

De breedte van de bundel bepaalt de ruimtelijke resolutie,. 

en dus bij het detekteren van een bewegende dichtheicts

verdeling ook de tijdsresolutie. De invloed van de breedte 

van de bundel op de meting wordt gegeven in 2.4.2.3 •• 

2.4. De meetresultaten. 

De signalen op het oscilloscoopscherm, op grond waarvan 

-de hierna gegeven conclusies zijn getrokken, worden gegeven 

in bijlage 1. De a~beeldingsmaatsta~ is 1:1. 

2.4.1. Metingen direkt aan de inter~erometer. 

2.4.1.1. De karakteristiek ~s- ~v. 

Belangrijk voor het beeld van.de werking van de inter~ero

meter is het verband tussen de weglengteverandering As in 

de objektbundel, en de gemeten spanningsverandering .A V. 

De karakteristiek die dit verband weergee~t, is bepaald 

door met de in de opstelling gemonteerde piëzotranslator 

een weglengteverandering te introduceren. De spanning die 

hiervoor wordt gebruikt is de zaagtandspanning van de 

horizontale afbuiging van een oscilloscoop. Allereerst 

is zonder kompensatie het verband bepaald tussen As en 

de op de piëzotranslator gezette spanning, weergegeven 

op ~oto 17.7 •·• Daarna is de kompensa tor ingeschakeld, 

en·is het verband tussen ~sen AV bepaald, van ~oto 17.8 •• 

De gemeten waarden zijn aangegeven in gra~iek 5, bijlage 2 •• 

Doordat de regeling overspringt van de ene ~lank op de 

andere, wanneer ~s te groot wordt, als beschreven in 2.1.4., 

zijn de karakteristieken van twee naast elkaar liggende 

~lanken gemeten. 

Door de meetpunten is met behulp van line~ire regressie 

voor iedere ~lank een best passende rechte bepaald. De 

richtingscoë~~iciënten zijn volgens de berekening 0,196 

en 0,189. Volgens de theorie moeten de lijnen evenwijdig 

lopen, en verschilt alleen het werkpunt. De onnauwkeurig

heid in de metingen is zo groot, dat de helling van de 

veronderstelde werkelijke lijn gelijk wordt gesteld aan 
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0,19 ± 0,01 Volt per golrlengte. 

De onnauwkeurigheid is groter als de, op grond van grafiek 1. 

verwachte niet-lineaire afwijking. Op grond hiervan wordt 

voor de meteingen de karakteristiek lineair verondersteld. 

De gevoeligheid is 0,19 Volt per golflengte, en de maxi

male weglengteverandering_ over een flank is 4,5 golfleng

ten, wat een spanningsverschil geert van 0,85 Volt. 

2.4.1.2. Storingen in he~ systeem. 

De storingen zijn naar hun aard in te delen in een aantal 

soorten: 

a) Mechanische ruis. 

Deze is vrijwel alleen verantwoordelijk voor de variatie 

in het nulniveau, als weergegeven in grafiek 6 en 7. 

De maximale frequentie die in deze grarieken is te her

kennen is 10 Hz, een eigenfrequentie voor mechanische 

trillingen irt het systeem. De maximale variatie is 

ongeveer 70 mV, bij ingeschakelde kompensator, wat 

ongeveer 8% van het meetbereik is. 

Voor meting van hoogfrequente signalen, met een her

kenbaar nulniveau, zal deze ruis niet voor een grote 

verstoring zorgen. Bij laagfrequ~nte signalen, of voor

al signalen die het gehele meetbereik bestrijken, kan 

deze ruis tot een verstoring leiden. 

b) De elektrische ruis • 

. De elektrische ruis is weergegeven op foto 15.3 •• Deze 

is hoogfrequent, ;n zal de onnauwkeurigheid van de me

tingen grotendeels bepalen omdat de dikte van de lijn 

op het oscilloscoopscherm hierdoor wordt beïnvloed. 

c) De fotonische storingen. 

Deze is weer te splitsen in omgevingsruis, ruis ten 

gevolg van instabiliteiten van de laser, en het 

Schliereneîfekt. De omgevingsruis, véroorzaakt door 

invallend licht, heeft geen invloed, omdat het meet

signaal, en met name de dikte van de lijn, niet ver

andert wanneer de interfarometer wordt argedekt. De 

instabiliteit in de laserintensiteit is volgens litt.11. 

kleiner als 3?&, hetp;ecn een kleinere onnaulvkeurigheid 
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veroorzaakt als de lijndikte. 

De invloed van het Schliereneffekt is moeilijk te meten. 

Om een indruk te krijgen van de grootte, is de referen

tiebundel afgedekt, en de grootte gemeten van het sig

naal veroorzaakt door een invallende vlakke golf. Dit 

is weergegeven in foto 15.4 •• Het interforometersignaal 

is gegeven in foto 15.2 •• De storing is in dit geval 7%, 
en is in tegenstelling tot de andere ~enoemde storingen 

systematisch. Het behulp van een lens, als in 2.3.3. 

voorgesteld, is het effekt misschien te verminderen. 

2.4.2. Metingen van invallende vlakke golf. 

2.4.2.1. De paraboolreflektor. 

Een aantal experimenten is gedaan met behulp van een vlakke 
• 

dichtheids- en drukgolf, geproduceerd met behulp van een 

paraboolrefelktor. De opstelling is getekend in fig. 2.20 •• 

De bron bestaat uit een 

vonkontlading in het brand

iaserbundel punt van een parabool. 

/ De ontlading vindt plaats 

drukopnemer tussen twee elketroden, .. 
~ en verhoogt gedurende 

I 
100 mm +J mm 

----------------·~-i~ 

een korte tijd de tempera

tuur plaatselijk. Hierdoor 

wordt achtereenvolgens 

een verdichting en een 

verdunning in de lucht 
Fig.2.20. De meetopstelling bij veroorzaakt, welke zich als 

met~ngen aan vlakke golf. 
een geluidsgolf bolvormig 

zal uitbreiden. Op grond 

van de vorm wordt deze golf 

een N-wave genoemd (2.4.).4.). De golf raflekteert tegen de 

parabool en zal als een vlakke golf de laserbundel en de 

drukopnemer bereiken~ 

De dichtheids- c.q. drukverdeling over de vlakke golf is 

niet uniform,lit. 1) •• Doordat echter steeds op dezelfde 

afstand wordt ~emeten, zal de verdeling steeds dezelfde 
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zijn, en is de integraal erover, waarvoor het interfaro

metersignaal een maat is, evenredig met het drukopnemersig

naal, welke een puntmeting weergeeft. 

Een verstoring van de vlakke golf ontstaat door randeffekten. 

Deze zullen zich uiten in een toename van de stijgtijd 

van het interferometersignaal. Een indruk over de grootte 

hiervan is te kr~jgen uit lit, 13 •• Is de stijgtijd op de 

as van de parabool 1ps, dan is deze aan de rand 1,3ps. De 

verwachting is dat deze bui.ten de parabool door verdere 

afronding sterk zal toenemen. De druk neemt echter naar 

de rand toe sterk af,·waardoor de bijdrage tot het meet

signaal van deze storingen ook af zal nemen. 

De verwachting is samenvattend dat de stijgtijd groter zal 

zijn als met een puntmeting op de as, en dat bovendien 

door de afbuiging de scherpe top van de golfvorm wordt 

afgerond. Bij gebruik van een paraboolreflektor met grote 

diameter zullen deze verstoringen geringer zijn als bij 

een met een kleinere diameter. 

2,4.2.2. De gebruikte grootheden. 

De grootheden die bij de meteingen ter sprake komen worden 

verduidelijkt aan de hand van fig.2.21 •• 

nulniveau 

stijgtijd 

Fig.2.21. De gebruikte grootheden. 

Naast de foto's 

met daarop de 

meetsignalen, te 

vinden in bijlage 2, 

is de gevoelig

heid aangegeven, en 

onder de foto's de 

tijdschaal en het 

nummer van de op-

name. De vergro

~ingsfaktor is,· ten 

opzichte van het 

oscilloscoopscherm, 

gelijk aan 1. 

De foto's zijn, daar waar de herkenbaarheid van een lijn te 

gering was, op het negatief verdttidelijkt door kleuring van 

de lijn. 
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2.4.2.3. De stijgtijd. 

De stijgtijd is vergeleken bij een parabool met een dia

meter van 50 mm. (foto 18.8.). 

Met de drukopnemer geldt voor de stijgtijd t'=1,0ps (± 0,1). 

De stijgtijd gemeten met de interfarometer bedraagt 

~ =1,4ps (± 0,1). Een afvlakking van de top is te herkennen. 

De kleinste diameter vari de laserbundel is 0,16 mm., fig.2.19. 

wat overeenkomt met een stijgtijd van ongeveer 0,5ps. De 

diameter zal dus hier geen rol spelen in de gemeten stijg

tijd. 

Verder van de waist is de diameter groter. Daarom is in 

foto15.8. het signaal gegeven indien een paraboolreflektor 

met een diameter van 75mm. vlak bij D
1 

is geplaatst, ter 

verduidelijking met foto15.2. (zie 2.4.1.2.) waarbij de 

parabool voor het midden van de laserbundel staat. 

In foto 15.8. geldt een stijgtijd van t' = 1,2.:!:,0,2Jls, en in 

foto15.2. van ~ =1,3.:t0,2JlS• De bundeldiameter heeft geen 

verstoring van de stijgtijd tot gevolg. 

De conclusie die uit deze metingen is te trekken, is dat de 

minimale stijgtijd van de interfarometer niet essentieel 

groter is als die van de drukopnemer. De z-coardinaat van 

de plaats in de bundel waar gemeten wordt heeft geen invloed 

op de gemeten stijgtijd. 

2.4.2.4. De reproduceerbaarheid van een signaal. 

Om een maat te kunnen geven voor de betrouwbaarheid van 

een gemeten signaal, is met exakt dezelfde opstelling drie 

maal een puls gemeten. Omdat 
V 

m maat de verhouding V 
d 

gevonden : 

foto 18.3.: 

f'o to 1 8. 5. : 

f'o to 1 8. 6 • : 

R =0,95+0,05 
m -

Rm=0,98.:!:,0,05 

R ·=o, 97+0,o5. 
m -

= R m 

de pulssterkte varieerde, is als 

genomen. Voor de meetserie is 

De variatie in meetresultaten is kleiner als de onnauwkeu

righeid die bepaald wordt door de lijnbreedte. De repro-
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duceerbaarheid is bij de opstelling dus geen bron van on

nauwkeurigheid. Een beperkte reproduceerbaarheid zou het 

gevolg kunnen zijn van eventuele instabiliteiten in het 

systeem waardoor de gevoeligheid varieert. 

i.4.2.5. De vergroting van de versterkingsfaktor. 

Bij vergroting van de versterkingsfaktor van de terugkop

peling, zal het meetsignaal vergroten, evenals het meet

bereik. Er treedt echter boven een vrij kritische grens 

een resonantie op, welke duidelijk is te herkennen in foto~2.2 •• 

De polariteit van de terugkoppeling is hier veranderd, wat 

een omkering van het signaal tot gevolg heeft. 

Alle metingen zijn gedaan met een versterkingsfaktor juist 

onder de kritische versterkingsfa~tor. Deze grens is te 

verhoegen door een grotere capaciteit over de PIN-diodes 

te schakelen, maar dat beïnvloedt de stijgtijd nadelig 

(zie 2.2.6.). 

2.4.3. Metingen aan een puntbron als testobjekt. 

2.4.3.1. De opstelling. 

De vlakke golf uit 2.4.2. is niet geheel vlak, omdat ook 

eindeffekten een rol spelen, wat de metingen beïnvloedt • . 
Hier is gekozen voor een vrijwel exakt gedefini~erd objekt. 

Het objekt is. een puntbron die een, zich bolvormig uit

breidende, geluidsgolf produceert. De puntbron is getekend 

in fig.2.22. 

Om bij een gegeven 

elektrodenafstand een 

zo sterk mogelijke vonk 

te maken wordt argon 

toegevoerd. Door de 

geringe afstand van 

de elektroden, is de 

bron als een punt-

bron op te vatten. 

Voor het doen van 

een puntmeting wordt 

argon _.. 

. 15 0,5 
... -114 

mm 



ook hier gebruik ge

maakt van een drukop

nemer. (zie fig.2.23.). 

Voor kleine afstanden 

is echter de diamant 

van de drukopnemer zo 

groot, dat een integre

rend effekt over deze dia

meter optreedt, waardoor 

het gemeten signaal klein

er zal zijn als het 

berekende (zie fig.2.24.). 

g: golffront 

d: drukopnemer 
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laserbundel 
~ 

Jdrukopnemer 

~ :i=o 5 mm 

d 

Fig,2.23. De opstelling bij meting 
aan bolgolf. 

g 

d 

Fig.2.24. De drukopnemer in verhouding tot de kromte 
van de bolvormige golf. 

2.4.3.2. Theoretische afleiding van het drukverloop. 

~ 

In hoofdstuk 3 zal worden gevonden, dat dimensieloos is af 

te leiden voor de potentiaal ~ in een driedimensionaal 

potentiaalveld, volgens de lineair~ theorie: 

,tt = ll~J) , 

wat met (3.1.7a.) en (3.1.19.) is te herleiden tot' 

waarin p de afwijking van de rustdruk P voorstelt. 
0 

(2.2.14.) 

(2.2.15.) 

Uit (3.1.27 .} is voor de potentiaal af te leiden dat 

bolsymetrisch: 
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(2.2.16) 

waarvan de oplossing met (3.1.22 .) en (3.1.23 .) te vin

denen is, en luidt: 

~ (r, t) = F(r-t) , 
r 

(2.2.17~) 
/ 

waarbij alleen van de oorsprong af lopende golven zijn 

beschouwd. Het (2.2.15.) vinden we tenslotte: 

( t) 
_ F'(r,t) 

P r, - r = 
p (r,t) 

a 
r • (2.2.18.) 

Een drwcverdeling p zal zich dus onvervormd voortplanten, 
a -1 

echter in sterkte afnemend met de :faktor r • 

Dimensieloos geldt volgens (3.1.7a .) dat de hiermee ge

paard gaande dichtheidsverdeling gelijk is aan de drukver-

. deling. Dimensievol zullen p en ~ dus evenredig aan elkaar 

zijn. 

2.4.3.3. Metingen met de drukopnemer. 

De foto's waarop het drukopnemersignaal is weergegeven 

zijn te vinden in bijlage 2. 

Allereerst is uit het meetsignaal de vorm van de drukver

deling p afgeleid •. Dit blijkt de in 2.4.3.4. beschreven 
a 

N-wave te zijn. 

Om te kontrolere~ of de lineaire theorie van 2.4.3.2. 

toegepast mag.worden, is het verloop van de sterkte van de 

golf, als funktie van de afstand d, vergeleken met het 
-1 in 2.4.3.2. voorspelpe r verband. Dit is getekend in 

grafiek 8. 

De waarden blijken aan het r- 1 verband te voldoen, a:fgezien 

van de kleinere r(d) waarden, waar de in 2.4.3.1. verklaarde 

negatieve afwijking optreedt. Op grond hiervan wordt aan

genomen dat de lineaire theorie mag worden toegepast, wat 

in 2.4.3.4. wordt gedaan. 

2.4.3.!~. Theoretische ~rleiding van het interferometer~ 

signaal. 

Voor de berekening van het te verwachten interîerometer-



signaal, wordt gebruik gemaakt van de geidealiseerde vorm 

van ·.de N-l..rave, als gegeven in fig. 2. 2 5 •• 

k= 
~xr 

0 
r ( t) .. r 

0 
I 
I Fig. 2.25. 

-k= I I I De geidealiseerde I . "' I -fxr I I I N-wave. 
I I I 

I I a I b I b a r . 

Uit (2.2.18.) volgt dat de waardek voor iedere r konstant 

is, ~ is de afwijking van de rustdichtheid ~0 en f de 

ampitude van de dichtheidsafwijking in r. 

De afstand r is afhankelijk van de tijdsduur die is ver
o 

streken tussen het ontstaan van de verstoring en het mo-

ment t waarop wordt gemeten, volgens 
0 

r = c t 
0 0 0 ' 

waarin c de geluidssnelheid is. 
0 

Het dichtheidsveld is nu te beschrijven met: 

a) r ~ r . .~(r) = 0 • . 
0 

k 
r -r 

b) r-a~ r ~ r ~(r) = <--7-) . 0 0 ·a 
k r-(r

0
-(a+b) )· 

c) r -(a+2b) ~ r ~ r -a ~(r) = b( r )~ 0 0 

(2.2.19.) 

(2.2.20.) 

(2.2.21.) 

(2.2.22.) 

k (r
0
-(2a+2b))-r 

= ;( r ). 

(2 .. 2 •. 23 •. ) 

e) r ~ r
0
-(2a+2b) : ~(r) = o. 

De interfarometer integreert over een lijn die de bol 

doorsnijdt, op afstand d van de bron, als getekend in 

figuur 2.26 •• 



-37-

-x 
-----0----------~---r~--~~-------~~ 

meetlijn/ 

___ ,...,x 

d Fig.2.26. De meetlijn. 

Op de meetlijn geldt: x = 1/r2 -ct2 ' 

zodat dx r = -,,ï=~2 ::::::;:;2;:::;1 
rr -d 

ffet meetsignaal is gelijk aan: 

f
xo jro ~(r,r ) d 

V=. ~(x)dx = 2 ~I 2 o2' r. 
-x d Vr -d 

0 

dr. 

Dit leidt tot het volgende meetsignaal: 

a} r ~ d 
0 

V=O. 

b) r -a «!: d ~ r 
0 0 

c) r -(a+2b) ~ d ~ 
0 

V= ~F(r •r •d)., 
a o' o' 

r -a 
0 

: V = 2kG(r •r •r -a•d)+ 
a o' o' o ' 

(2.2.24.) 

(2.2.25 .. ) 

(2.2.26.) 

(2.2.27.) 

(2.2.28.) 

-2~F(r0-a;r0-(a+b);d).(2.2.29.) 
d) r -(2a+2b) ~ d ~ r -(a+2b) : 

0 0 

V=~ G(r ;r ;r :a;d)-2bk G (r -a;r -(a+b);r -(a+2b);d)+ a o o o . · o o o 

· e) d 

+~ F(r
0
-(a+2b);r

0
-(2a+2h);9.) {2.2.30.) 

~ r -(2a+2b) : 
0 

V=~ G(r ;r ;r -a;d)-
2

bk G(r -a;r -(a+b);r -(a+2b);d)+ a o o o o o o 

+~ G(r -(a+2b);r -(2a+2b);r -(2a+2b);d) (2.2.31.) 
a o of 2 2' o ' 

waarin F(x,y,d) = y ln(x+ ~- -d ) - Vx2-d2 , (2.2.32.) 
,, 2 2 1 

en G(x,y,z,d) = y ln(_?::+Vxr-;,) - '/x2-ct
21 

+ Yz 2-ct=z .(2.2.33.) 
Z+ -y;. -d 
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De afleiding hiervan is te vinden in bijlage 3. 

Uit de drukopnemersignalen is afgeleid dat: 

a = 0,6 mm, en 

b = 1,1 mm. 

(2.2.34.) 
(2.2.35.) 

Met behulp van {2.2.27) t/m (2.2.35.) zijn de berekende 

krommen bepaald in grafiek 9,10 en 11, in bijlage 2. 

2.4.3.5. Metingen van bolgolf. 

De metingen met de interfarometer zijn in twee onderveroen 

te verdelen, de grootte van het signaal, en de vorm • 

1) De grootte van het meetsignaal als funktie van d. 

- De berekende V van het signaal wordt in grafiek 9 ma x 
vergeleken met de gemeten waarde. 

De gemeten waarden blijken met hun onnauwkeurigheids

interval de berekende waarden te omvatten. Belangrijk 

is op te merken dat het berekende verband, door het 
_, 'b . 

integraalkarakter, geen d ver and 1s. 

- De gemeten waarden van V . blijken veel spreiding m1n 
rond de berekende waarden te vertonen. Dit is het gevolg 

van de verstoring van het signaal bij grotere r , en 
0 

dus grotere t , door raflekties aan de drukopnemer 
0 

(grafiek 10), hetgeen ook in het drukopnemersignaal 

zelf te herkennen is. 

2) De vorm van het signaal. 

De berekende en gemeten vorm zijn vergeleken in grafiek 11. 

de beide figuren blijken goed overeen te komen (voor 

c = 330 m/ s). 
0 

Vooral deze meting geeft een beeld van het integraal-

karakter van de meting, omdat de vorm vrijwel alleen 

daardoor wordt bepaald, en niet door de verzwakking bij 

groter wordende afstand. Ter illustratie hiervan gra

fiek 12, waarin de vorm is uitgezet indien het verband 

d-3 was, en de vorm geeft indien de golf een niet ver

zwakkende blokgolf \·:as. Zelfs in deze laatste is de in

vloed van de integraalmeting vergelijkbaar met deze in

vloed in de andere gevallen. 

Uit de beide onderwerpen blijkt dat de interfarometer goed 

voldoet aan het voorspelde integraalkarakter. 
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De onnauwkeurigheid is echter, vooral door de laagfrequente 

ruis te groot om zeer nauwkeurig metingen te doen. Bovendien 

bestaat de indruk dat sterkteverschillen in de opeenvol

gende, door de puntbron geproduceerde, golven, de spreiding 

van de meetwaarden vergroot, als vooral uit grafiek 8. is 

te zien. Deze sterkteverschillen zijn het gevolg van onder 

andere een variatie in overslagspanning tussen de elek

toden. 

_2.4.4. OnnaUl"lkeurigheid en conclusie. 

2.4.4.1. De onnauwkeurigheid. 

De onnauwkeurigheid wordt bepaald door de ruis en de af

leesonnauwkeurigheid. De ruis is in alle gevallen kleiner 

als de dikte van de lijn op het oscilloscoopscherm, zodat 

deze lijnbreedte de onnauwkeurigheid bepaalt. De dikte van 

de lijn is, ten gevolge van de elektronische ruis, steeds 

ongeveer 2 mm., welke het in de grafieken getekende inter

val geeft. 

De onnauwkeurigheid in de plaatsbepaling bij de laatste 

series, ontstaat door de·breedte van de zichtbare laser

bundel, waardoor de juiste instelling wordt bemoeilijkt. 

De onnau\vkeurigheid wordt geschat op 1 mm •• 

2.4.4.2. D9 conclusie. 

De metingen komen vrijwel allemaal overeen met de theore

tische voorspelde waarden. Het onnauwkeurigheidsinterval 

is daarbij echter groot. Dit interval zou kunnen worden 

verkleind door de gevoeligheid van de oscilloscoop te ver

groten, maar de grote variaties in het nulniveau maken 

het dan vrijwel onmogelijk aflezingen te doen, terwij~ 

de nauwkeurigheid een benedengrens heeft daar de ruis in 

het signaal. Om dus nauwkeuriger metingen te kunnen doen, 

zal een betere kompensatie moeten worden toegepast voor 

lagere ~requenties, en zal de eiektronica indien mogelijk 

moeten worden verbeterd. De nu verkregen resultaten geven 

goede hoop dat de moeite die hieraan besteed wordt, beloond 

zal· worden. 
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2.5. Hoe nu verder? 

2.5.1. De dubbelregelaar. 

Uit de metingen blijkt dat de onnauwkeurigheid in het meet 

signaal groot deels is te wijten ~aan het variUren van het 

nulniveau. Deze variatie in het nulniveau ten opzichte van 

het meetsignaal, de signaal-ruis verhouding, verandert niet 

bij het invoeren van een enkelvoudig kompensatorsysteem. 

Om de signaal-ruis verhouding te vergrot€n, wordt een dub~el

regelaar voorgesteld. Deze dubbelregelaar zal de laagfre

quente ruis moeten kompenseren met een grote terugkoppel

faktor, zodat de weglengteverandering als gevolg hiervan 

sterk verkleind wordt. Het hoogfrequente signaal kan dan, 

als in de in dit verslag beschreven opstelling, met de 

gewenste terugkoppelfaktor worden- gekompenseerd. De gevoel

igheid van het systeem blijft dan gelijk, echter met een 

grotere signaal-ruis verhouding. 

fret meetsignaal is dat van de hoogfrequente regelaar. Een 

eis die bij deze dubbelregelaar moet worden gesteld, is dat 

het objekt een wezenlijk hogere grondfrequentie heeft als 

de laagfrequente ruis. 

In de door oNs te meten vrijstraal is de grondfrequentie 

hoger als 10 kHz, terwijl de laagfrequente ruis als regel 

geen veel hogere frequentie zal hebben als 10 Hz. Bij andere 

obj.ekten echter, indien de interfarometer ook door anderen 

wordt gebruikt, moet de elektronica wat betreft de frequen

tiescheiding waarschijnlijk aan hoge eisen voldoen • 
... 

Een eenvoudig systeem als gebruikt. kan worden, is gedeel-

telijk reeds gegeven door G. Smeets. Het voorgestelde, 

elektronisch eenvoudigste systeem, is weergegeven in 

fig. 2. 27 •• 

V 
0 

Fig.2.27.- De eenvoudige dubbelregelao.r. 



i 

-41-

Als laagfrequente kompensator wordt de pi~zotranslator 

gebruikt. Met behulp van de condensator C en weerstand R 

wordt de scheidingsfrequentie ingesteld. 

2.5.2. De integraalregelaar. 

Bij een gekozen versterkingsfaktor van de lineaire kompen

satie, is het bereik van de interferometer, wat betreft 

het te detekteren weglengteverschil beperkt. Een vergro

ting van de versterkingsfaktor gaat, indien oscillaties 

worden vermeden, ten koste van de snelheid van het meet

systeem. De hoogspanningsversterker echter heeft een groter 

bereik als wordt benut. Het benutte bereik is met de huidige 

opstelling 4 golflengten, wat neerkomt. op een spannings

variatie van 680 Volt op de Pockelscel. De Packelscel 

kan echter een spanning verdragen van 1000 Volt, terwijl 

de hoogspanningsversterker een spanning kan leveren tot 

1500 Volt. Een uitbreiding van het bereik is dus, wat de 

kompensator betreft, zeer wel mogelijk. 

Een methode die dit bereik vergroot, is die met een inte

graalkompensatie. De lineaire besturing van de kompensator 

wordt vervangen door een-integrator. De afwijking van de 

nulinstelling, wat betreft het weglengteverschil blijft 

dan beperkt tot een fraktie van een golflengte. Dit heeft 

het voordeel dat de voorversterker in de terugkoppelkring 

een geringer bereik hoeft te hebben, waardoor ook het 

ruisniveau lager wordt, wat de nauwkeurigheid ten goede 

komt. 

Voor het meetsignaal geldt: 

t 
.vm = c [iddt , (2.2.)6) 

t-T 
waarin C: de integratiekonstante, 

id: de verschilstroom van de PIN-diodes, 

~ : de integratietijd. 

De spanning benodigd voor de kompensator is niet evenredig 

met de verschilstroom, maar·met de tijdsintegraal ervan. 

Bij een afwijking van de nulinstelling in het weglengte

verschil door een objekt, zal deze volledig worden gekom

penseerd. De interfarometer is dus een nulmeter geworden .. 
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Belangrijk in dit systeem is vooral de keuze van de integra

tietijd• Deze zal afharucelijk zijn van de frequenties die 

in het te meten objekt een rol spelen. 

Door dit integraalsysteem te kombineren met de eerder be

schreven dubbelregelaar wordt een nauwkeurig meetinstrument 

gemaakt, met een groot bereik. 

De zo ontstane opstelling bevat een dubbelregelaar. Het 

gevaar hierbij is, evenals bij een enkele integraalregeling, 

dat instabiliteiten in de regeling kunnen optreden evenals 

~ngewenste effekten ten gevolge van inschakelverschijnselen. 

Dit alles maakt het zeer gewenst dat deze uitbreiding van 

het systeem gebeurt in nauw overleg met de groep "Systeem

en regeltechniek"• 

2.5.3. Vergelijking van interforometer en microfoon. 

De argumenten die een rol kunnen spelen in de keuze tussen 

de interfarometer en de microfoon kunnen nu op een rij 

worden gezet: 

De interfarometer verstoort de te meten gasstroom of 

drukverdeling niet, waardoor de meting, veel meer als bij 

de wel verstorende microfoon, een re&~l beeld gee~t van 

de werkelijkheid. 

Doordat gebruik wordt gemaakt van een optische methode, 

kan gemeten worden in een afgesloten ruimte, zoals een 

schokbuis, indien deze is voorzien van twee vensters. Een 

microfoon moet in de ruimte worden gebracht, wat vaak 

veel werk kost. 

Het frequentiebere~k van de interforometer wordt slechts 

beperkt door elektronica. Hierdoor zijn in principe, 

bij signalen die klein genoeg zijn, frequenties tot enige 

megahertz te bereiken. D"e microfoon is afharucelijk 

van mechanische trillingen, waardoor mi.nder hoge frequen

ties te bereiken zijn. 

Door de kleine laserbundeldiameter, in de orde van 0,1 mm., 

is een zeer· goede ruimtelijke resolutie te bereiken~ en 

daardoor bij dynamische metingen een goede tijdsresolutie. 

De doorsnede van een microfoon is in de orde van enige 

milimeters. 
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Doordat een laserbundel wordt geintegreed, is het niet 

mogelijk in een driedimensionaal objekt met een inter

ferometer een puntmeting te doen, wat me~ een microfoon 

wel mogelijk is. Door echter met het integrerend karak

ter rekening te houderu, is soms wel een puntmeting te 

reconstrueren. 

Een nadeel van de interfarometer is dat het instrument 

groot is, wa~rdoor het opstellen ervan veel tijd kost, 

wat over het algemeen bij een microfoon niet het geval is. 

In detoekomst echter zal de opstelling kompakter moeten 

worden, waardoor het gebruik eenvoudiger wordt. 
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3. De harmonische oscillator in twee dimensies., 

3.1. De gelineariseerde theorie. 

3.,1.,1., De gol~vergelijking., 

In 3.,1., zal het e~~ekt van een harmonische bron worden 

berekend, volgens de gelineariseerde theorie, ook wel de 

akoestische limiet genoemd., 

De viscositeit zal onder bepaalde voorwaarden verwaarloosd 

~unnen worden., We gaan uit van de volledige Navier- Stokes 

vergelijking: 
. « 

~ ( ~~+ v"':vv*' 
~ ·- .:..J bt 

·~ -t '* n' ~ • ~ + Vp = \ (ti! + ~ v(v.yJ) , 
waarin It' =0 ( ~ , 

en de continuiteitsvergelijking: 

Indien er geen viskeuze dissipatie optreedt, dan is de 

temperatuurvergelijking niet aan de impulsvergelijking 

gekoppeld, en kan hier buiten beschouwing worden gelaten. 

De processen worden isentroop verondersteld, zodat geldt: 

- .2 * dp = a d'{ • 

De a~wijkingen van de rustsituatie worden klein veronder

steld, zodat we als linearisaties gebruiken: 

f~=~o( 1 +~~) ' 
p1t=p (1 +tp) , 

0 

a•=a ( 1 +la) , 
0 

v"=Ea v , - o-
waarin ~ een kleine parameter is., 

(3.1.4.) 
(3.1.5.) 
(3.1.6.,) 
(3.1.7.) 

Merk op dat uit (3.1.,3.,) en (3.,1.,5~) volgt dat p=f• (3.1.7a•) 
Als karakteristieke grootheden gebruiken we: 

'* w = l&) ., LJ , waarmee: 
0 

x'*= 2 
w a x 

' 0 
0 

t4t= 2 t en - • "' 0 

Ingevuld in ( 3. 1., 1.,) en ( 3 .,.1., 2") geeft dit: 

(3.1 .. 8.,) 

(3 .1. 9 .. ) 

(3.1.10.,) 
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en 

waarin de termen tussen rechte haken van dezelfde grootte 

orde zijn. Het rechterlid van (3.1.11,) geeft de visceuze 

effekten weer, Deze term mag worden verwaarloosd als: 

waaruit dus met ~= 1, 8 x 10-5 kg/ms , 
~o= 1, 3 x 10-3 kg/m3 , 
a = 340 m/s , 

0 
en 

volgt dat voor verwaarlozing van do viscositeit moet gelden 

dat 

~ <<5 x 107 rad/s , 
0 

zodat de frequentie moet voldoen aan 

6 
f <<. 8 x 1 0 Hz. 

Indien nu geldt dat 

f~<1 , (3.1~15.) 

mogen (3.1.11.) en (3.1.12.) gelineariseerd worden, zodat 

we tenslotte als niet viskeuze, lineaire vergelijkingen 

over houden: 

Yt + vt = o , 

en et + v.y = 0 • 

(3.1.16.,) 

(3.1.17 .. ) 

We nemen aan dat de stroming rotatievrij is, zodat we de 

snelheid V kunnen schrijven als de gradiënt van de poten

tiaal ~ : 

.Y= Vf, 
zodat (3.1.17.') wordt: 

(3 .. 1.19.) 

Door (3.1.16,) een maal te differentieren naar t, en te 

integreren naar x en y, is deze te schrijven als: 

0 ' 
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waar de integratie constante c(t) in ftt is opgenomen. 

(3.1.19.) en (3.1.20.) geven nu de lineaire golfvergelijking 

voor dimensieloze grootheden: 

3.1.2. ~et snelheidsveld rond een harmonische puntbron 

in de oorsprong. 

3.1.2~1. Eendimensionaal. 

Eendimensionaal luidt de golfvergelijking (3.1.21.): 

waarvan de algemene oplossing luidt: 

1' = f{x-t) + g(x+t) , 

waarvan de termen een naar rechts, respektievelijk naar 

links lopende golf voorstellen. lve beschouwen alleen golven 

die van de oorsprong naar rechts lopen. De bron wordt 

gerepresenteerd door de randvoorwaarde 

; ( x=O, t) = -i'f 
0 
e-i t. ( 3 • 1 • 24. ) 

Eigenlijk is er geen sprake van een bron omdat ; geheel · 

voldoet aan de vergelijking. Er geldt nu voor de naar rechts 

lopende golf ook (3.1.24.). Hieruit vinden we met (3.1.18.) 

het snelheidsveld: 

v(x, t) =Cf o ei(x-t) • 

Dit is een niet vervormende lopende golf. 

3.1.2.2. Driedimensionaal. 

De verstoring die de bron veroorzaakt, zal bolsymmetrisch 

zijn. Indien de bron zich in de oo~sprong bevindt, ligt 

het voor de hand om bolcoHrdinaten te gebruikene De hoek

afhankelijke termen zullen vanwege de symmetrie verdwijnen, 

zodat alleen de a:fstandsa:fhankelijkhoid over blij.ft. 
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Voor de gol~ergelijking (3.1.21.) geldt dan: 

p 2tp - 'è)2~ + _g '~ 
C> t2 -~r2 r 'llr ' 

wat te herschrijven is als: 

Deze vergelijking is identiek aan (3.1.22.), echter met rlf 

als variabele, in plaats van 'f • De oplossing ( J. 1. 24.) 

geval voor rf, zodat: geldt dus in dit 

i i(r-t) 
Cf= - 'foer • 

Her radiele snelheidsveld is dus het reële deel van 

u(r, t) =}; 
i(r-t) =fo _e __ _ 

r 
(1 + .!) • 

r 
(J.1.29.) 

De amplitude hiervan is 

• 

Voor kleine r gedraagt het veld zich als 1 2 , en op grotere 

1 
afstand als ;• 

r 

Voor kleine waarden van r, wordt de oplossing '(J,1.24.) 

zeer groot. Voor grote waarden van u echter is de veronder~ 

stelling dat ~e viscositeit te verwaarlozen is, niet meer 

toegestaan, zoals uit (J.1.4.) blijkt. In dat geval namelijk 

is de parameter l niet klein meer, en wordt de daar gestel

de grens voorw zeker overschreden. 

Om het beschreven model toch te handhaven, moet de punt

vormige bron worden vervangen door een bolvormige bron, 

met een straal r , die een eindig grote waarde heef't, en 
0 

wel met een zo grote amplitude, dat deze past in de door 

(J.1,2B.) voorgeschreven amplitude in r
0

, 

3.1.2.3. Tweedimensionaal, 

In het tweedimensionale geval,geldt voor het deel van de 

golfvergelijking (J.1,21.) dat alleen afhankelijk is van r: 
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}2.." -
""l 1 L (r 'M-) 

0 t2 - r 7> r ~ r ' 

waarbij de puntbron zich in de oorsprong bevindt. De ver

gelijking heeft geen eenvoudige analytische oplossing. 

Wel is de oplossing te vinden voor het probleem, door 

het tweedimensionale probleem op te vatten als een bijzon

der geval van een driedimensionaal probleem. Dat is ook de 

reden waarom eerst het driedimensionale geval is behandeld. 

Wordt in een driedimensionale ruimte de z-as bezet met 

oneindig veel, oneindig kleine harmonische puntbronnen in 

fase, dan zal de potentiaal in een punt buiten de as de som 

zijn van de potentialen, behorende bij ieder van de bronnen 

apart, als in 3.1.2.2. berekend. Deze sompotentiaal is 

niet van de z-coördinaat, maar alleen van de afstand tot 

de z-as afhankelijk, zodat in een vlak loodrecht op de 

z-as de potentiaalverdeling te b~schouwen is als die van 

een puntbron in de oorsprong van een tweedimensionale ruimte, 

gevormd door dat vlak. 

z 

dz 

Fig.J.1. De potentiaal 

in p is de som van de 

deelpotentialen behorend 

bij dz. 

De bijdrage d~ van een deel dz van de z-as· tot de poten

tiaal ~ in een punt p op een afstand r van de z-as, is gelijk 

aan: 
i(:t.-t) 

d ~ = -i'f
0 

e 1 dz , 

~ 2 2
1 

met 1 = (r +z ) , 



-49-

zoals gegeven in (3.1.28.). Voor de potentiaal in een punt 

op a~stand r van de z-as geldt dus: 

J~ i(Vr2 +z
21 

-t) 
~(r) = -ifo e 2 2' dz • 

z= Yr +z 

neem: z = r sinh a , 

. dan geldt: 

-'2 2 1 

~r +z = r cosh a , 
.en dz = r co sh a da , 
zodat (3.1.33.) wordt, met lit. 15,9.1.25.: 

cw 

(3.1.35.) 

(3.1.3~.) 

J e ir co sh a da = 27Td' e-i t ( J ( r) + iN ( r) ) ' 
0 

Jo o o 

waarin: J (r) de n-de orde Bessel~unktie, 
tll 

N (r) de n-de orde Neumann~unktie, 
n 

(3.1.;37.) 

H(.1 ) = J (r) +iN (r) , den-de orde Hankel-
n n n 

:funktie. 

Voor de radiele snelheid geldt: 

~~ -it ( ( ) ( )) V r = V r <f = h = -27T'f 
0 

e J 1 r + iN 1 r • 

Ook hier geldt dat voor het handhaven van het model een 

meer uitgebreide bron moet worden genomen, daar lN 1 (r)} 

onbeperkt toeneemt voor kleine r. 

Voor kleine a~stand is de radi~le snelheid te benaderen 

, met lit~ 15~9.1.7. en 9.1.8., door: 

-it ( z V = -27Tfc e ---:::::..,.--~ 
r o , . 2 T;,-< 2) 

. 2 1 + 1 iT n z ) , (3.1.39.) 

zodat: 

• (3.1.40 .. ) 

Voor grote a~stand geldt, met lit •. 15,9.2.1. en 9.2.2.: 

JvrJ:::e-2~ 0 e-it ..Pz'(cos(z-tTr) -+i sin(~-t'7T) , (3.1.h1.) 

• 
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3. 2. De ni.et-lineaire theorie. 

In dit stuk zal vrijwel uitsluitend gerekend worden aan 

verschijnselen in een tweedimensionale ruimte. De versto

ringen, veroorzaakt door een harmonische bron in of rond 

de oorsprong, worden cirkelsymmetrisch verondersteld. Daar 

de hier beschreven tweedimensionale theorie in feite weer

geeft wat er·in een vlak in een driedimensionale ruimte 

gebeurt, waarbij de derde dimensie niet van belang is, 

kan ook van cylindersymmetrie worden gesproken. Bij een 

beschrijving in poolcoördinaten is dus alleen de radiële 

term van belang. 

Ook hier zal de viscositeit worden verwaarloosd, waardoor de 

geldigheid van een model wordt beperkt door wat in 3.1.1• 
is vermeld. 

3.2.1. De basisvergelijkingen. 

We veronderstellen dat het medium waarin een verstoring 

als gevolg van een bron zich voortplant een perfekt gas 

is, en dat de processen die daarbij optreden isentroop 

zijn, zodat geldt: 

p"'t r .. ' 
Po= <r) ' 
en dus: 

dp-tt 

~·= , 

zodat de impulsvergelijking (3.-1.1.) is te schrijven als:· 

We maken de vergelijking dimensieloos met: 
V-t= V a 1f 

- 0 ' 

t•= E._ t 
ie>* ' 0 

21ra• 
x•= ---2 _x 41 <I , 

0 

(3.2.4.) 

(3.2.5.) 

(3.2.6.) 



en f*= e:o , 
a• = a-ft a , 

0 
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aangevuld met de isentrope relatie, 

a~ 
0 =- • 

Merk op dat dan met (3.2.2.) geldt: 

1-1 2 
(> = a • 

We krijgen zo: 

~l! ç-2 it + y.vv + ~ v~ = o • 

(3.2.7.) -

(3.2.8.) 

Ook ·de continuiteitsvergelijking (3.1.2.) wordt dimensie

loos geschreven: 

Schrijven we deze laatste twee vergelijkingen in poolco6r

dinaten, waarbij we alleen de radigle termen nemen, dan 

krijgen we: 

t>v ')v r-2)P 
0 - + v2>r + ~ ~ = , ")t 

')~ ~V E?V '}0 
en 

)t + e- + + v)r = 0 , 
, ~r r 

waa~in v de radigle snelheid voorstelt, en er geldt: 

u.= V{r) cos8-, 

v. = v( r) sin_,.., 

w.= 0 • 

(3.2.14.) 
(3.2.15.) 
(3.2.16.) 

Om in deze vergelijkingen de variabele e te vervangen 

doop de geluidssnelheid a, maken we gebruik van (3.2.9.). 
Dit geeft voor (3.2.12.) en (3.2.13.): 

'dv t)v 2 è)a 
0 (3.2.17.) -rt +~+---;- a- = , 

r ;- ()r 

2 t>a + ~V ~ 2 ')a 0 (3.2.18.) en ~r + + vrr = r-1 èt 1~ ;--1 • 

Deze vergelijkingen zijn moeilijk.op te lossen. Daarom 

maken we gebruik van het :feit dat over lijnen in het r-t 

vlak, karakteristieken G"enaamd, de oplossing wordt bepaald 

door een eenvoudige vergelijking. 
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Om deze karakteristieken en de daarop geldende vergelijk

ingen te vinden, schrijven we ze in de karakteristieke vorm, 

dmor ze bij elkaar op te tellen en ze van elkaak af te 

trehlcen., We krijgen zo: 

~ ( 2 a +v) + {v+a) :r ( 2 a + ~ J"-1 u ~-1 v) + .:!.!!= 
r 

0 , en 

n <[:1 a -v) + {v-a)~ (_g_
1 

a - .v) + ~ = 0 • 
ur )- r 

:Uit (3.2.19.) 

~ = {v+a) , 

geldt dat: 

volgt dat op de karakteristiek 

Q_ ( 2 v} + ~ - 0 dt 0-1 a + r - ' 

en uit (3.2.20.) volgt dat op 

~ ~ = (v-a) , 

geldt dat: 

(3.2.19.) 

{3.2.,23r) 

Deze uitdrukkingen zijn te gekompliceerd om met de karakter

istiekenmethode, als verder behandeld in bijlage 4, een

voudig een oplossing te vinden. 

3.2.2. De harmonische oscillator., 

De vergelijkingen di~ de beweging beheersen, zijn de impuls

en de continuiteitsvergelijking, (3.2.12.) en (3.2.13.). 

Allereerst elimineren we hieruit f• zodat alleen v als 

funktie overblijft. We veronderstellen dat de stroming 

rotatievrij is, zodat een potentiaalveld 1 ingevoerd kan 

worden: 

(3 .. 2.25.) 

zodat (3.2.12.) wordt: 

" 2 J.. 1 ..... -..J.. 2 1 .... 1 
0 ~ 0 c~) + --- ~ (pr- > = o ') ro t + 2 ) r ~ r ~- 1 ~ r \ • 

(3.2.26.) 
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Integratie naar r geeft nu: 

Van de oplossing van f is alleen 4 r van belang, zodat 

het niet uit maakt of een van t afhankelijke term aan 

+ wordt toegevoegd. Daarom mag E(t) gelijk aan nul gesteld 

worden. We kunnen dus schrijven: 
2 . _j_ 

~ = ( -(j-1)(~ + ~ (~~) ))Y-
1 

• 

(3.2.13.) is met (3.2.25.) te 

1 tl. + '""b 2~ + 1 ll + 1 !i. btP = 
~ ~t ')r2 r~r e )r ~r 

schrijven als: 

0 ' 

waaruit met de vorige vergelijking volgt: 

+ r±1 :L (of>) 
3 

+ 1 ( y _ 1 ) 1 (~) 3 
+ 

6 èl r 'br 2 u r ~ r 

+ < r _, ) < ~ 2~ + 1 u) 0~ = o • 
~r2 r ~ r ~ t 

Dit is de vergelijking in v (=~) die we zochten. Hij is 

voor v gelijkwaardig aan (3.2.12.),(3.2.13.) en (3.2.25.). 

Wo zoeken nu een goede ontwikkeling voor v. 

Voor de verstoring die we berekenen geldt, met ~ als kleine 

parameter, dat 

V = ~ = 0 (f) .<< 1 , 
(> ~ 1 , 
zodat is te schrijven : ~ = 1 + ~· 

met ~· = 0(~)<<1 , 

en = ~+ • 
~ ~0 

In (3.2.27.) geldt dus: 

~ + 1(~q,)2 ot 2 ~r 
1 +-o-1 < 1+<r-1)e'+ ••• ) = o , 

met ~) 2 
= o(e2

) • 

Er geldt dus ~~t +__l_ = 0 , 
Cl (-1 

(3.2.31.) 

(3. 2. 32·.) 

(3.2.33.) 

~ zodat als ontwikkeling voor lt geschreven kan worden: 
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zodat tenslotte: 

;is even goed alsl~, omdat alleen~ van belang is. Ook 
1 r 

mogelijk was geweest: E(t) = 
1

_1 ~ 

Een eventuele integratiekonstante is van dezelfde grootte 

orde als~, wat met (3.2.13.) te bewijzen is, zodat deze 

niet meer apart genoemd hoeft te worden. Na invullen in 

(3.2.30.), en het rangschikken van termen van gelijke 

grootte orde, krijgen we: 

2 

+. (\1-1) ( () 'P + l} ~) ~) + 
D C>r2 r ~ r ~ t 

1 ( 1 (?J'P 
3 

( + 2 X-1); ~r) ) = 0. 3.2.38.) 

We lossen ~hieruit op met behulp van asymptotische ex

pansie, als beschreven in bijlage 4, en kiezen daartoe: 
liD 

'I = :e:, f..n.p ( r, t) • 
n 

. n=O 

De nulde orde oplossing~ wordt gevonden uit het nulde 
•. 0 

(3.2.38.): 

l ~~ó) = 
r'21r 0 • 

We veronderstellen dat de oplossing voldoet aan: 

~ (r,t) = T (t).R (r) , {3.2c41.) 
0 0 0 

zodat we krijgen: 

zodat: 
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Als randvoorwaarde stellen we dat de funktie harmonisch 
~ 

is in r=O, met een frequentie 2ïi- ., Er geldt dus: 

T {t) 
0 

il4>t 
= e 

' 
zodat volg~ dat: 

~2 è Ro 1 ~Ro 1 
c = =(- + - -) =-l ') r2 r o r R

0 

en dat voor R geldt: 
0 

-.,.2R R 
V 0 1") 0 
---- + - --- + CR = 0 
f> r2 r "b r o ' 

-...
2

R "'R 

' 

2 ° 0 ° 0 2 of r 
0 

r 2 + r ")';- + Cr R
0 

= 0 • 

Dit is de Besselvergelijking met als oplossing 

R = ~ J (..rèr) + B N (VCr) 
0 0 \ 0 • 

{3.2.44.) 

{3.2.45.) 

{3.2.46.) 

(3.2.47.) 

Veronderstellen we dat voor r=O de amplitude gelijk is 

aan 1, dan volgt daaruit dat 0C=1 en ~=0., Als oplossing 

voor yJ vinden we dus: 
0 

'/'. = R T = J (.!!?!:) ei~t {3 .. 2.,48.,) 
o oo o"'fi' • 

De oplossing voor 
1 

krijgen we door de eerste orde verge

lijking uit (3.,2.,38.,) op te lossen. Deze luidt: 

2 2 

-
\t (?> Y-' 1 + 1 ") 'P1 ) o 1 2) >'-'o) 2 o 'Po _1 o 'Po)) )L1 o 
0 ~r2 ; s-;;:- + 'h'h + <t- 1 ) (~r2 -+ r ~r ot =O. 

Met (3.2.40.) 

~2~ 
- ~( 1 

0 ~ r2 

is di~ te schrijven als: 

met (3.2.,48.) is dit te schtijven als: 

2ic.:>3 2i~Vt(st=.!J2 tWJr 
f e 2 o \=;y) 

Ook nu weer splitsen we de variabelen volgens 

~ ( r, t) = G (t) F ( r) • 

(3.2.49.) 

= o. (3.2.49.) 

J2(~)) 
1 -!f' • 

{3.2.50.) 

(3.2 .. 51.) 
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Daar er geen begin of einde aan de tijdschaal en het prob

leem is gedefiniëerd, zal ook de korrektieterm G(t) harmonisch 

zijn,. We vinden zo: 

G(t) -- e2it..)t' (3 2 52) • • • 
zodat de korrektieterm de dubbele frequentie bevat van de 

nulde orde oplossing,. Het plaatsafhankelijke deel van de 

eerste orde korrektie is de oplossing van 
3 -

-4D2F(r)- ~(F''(r) + r1 F'(r)) = 2i~ (L=lJ2(2!')- J2(~r)) • 
__- I . ( 2 o--v; 1"if 

· 2or 
met z = vr 

is dit te schrijven als: 

F 11 (z) + 1 F'(z) + F(z) = f(z) , 
z 

f(z) = ~(J~(tz) - a; 1 J~(tz)) • 

(3.2.53.) 

(:3.2.54.) 

De oplossing hiervan bestaat uit een partikuliere oplossing 

van de inhomogene vergelijking en de algemene oplossing 

van het homogene deel ervan,. Het homogene deel is de 

Besselvergelijking, en heeft als oplossing: 

De inhomogene oplossing is: 

z 

Fi = -! 
0 

N
0
(s)f(s) z J (s)f(s) 

1·l( J· ( s), N ( s)) ds Jo ( z) + j w( J ( s}, N ( s)) dsN o ( z)' 
0 0 0 0 0 

met de Wronskiaan : 

W ( J ( s ) , N ( s ) ) = J ( s) N 
1 

( s-) -J 1 ( s ) N ( s ) = 3 
5 

r 
0 0 0 0 0 0 " 

De oplossing is dus: 
1fz 

F(z) =~J (z) +GN (z) - -2 J sN (s)f(s)dsJ {z) + 
0 \ 0 0 0 

0 

.."z 
+ 2) sJ

0
(s)f(s)dsN

0
(z) ,. 

0 

Als randvoorwaarde geldt dat F(r=O) =0,. Daar algemeen 

geldt dat voor willekeurige g(s) , 
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z 

lim J g(s)ds =0 en J (0) =1 , volgt dat 
z.o 0 ° 

lim 
z•O 

·z 
Z
2 

j sN (s)f(s)dsJ (o) = 0 • 
0 0 

0 

Daar lim N (z) = "-oe", is het noodzakelijk het gedrag 
~ 0 

van de tweede integraal van (3.2.59.) 
/ 

te onderzoeken. 

Hiertoe benaderen we de integrant met de volgende bena

deringen: 

voor s .. o geldt: Jo(s)- r(,) = 1 , (3.2.61.) 

J 0 (fs)- ,..,( 1 ) = 1 ,, (3.2.62.) 

, . 1 1 
(3.2.63.) en J 1 (fs)- 4s f(2)= 4s • 

Hieruit volgt: 
z 
J sJ

0
(s)f(s)ds ~ 

0 
fz ( ~ 3 _i 11> (r -1 ) 

5
) ds -~ 4 i '-'>(f- 1 ) 

o 32~ s 4 r -96' z - si 

N (z) gedraagt zich voor kleine z als ln z, zodat: 
0 

2 
z • 

Om verder aan de randvoorwaarden te voldoen moet bovendien 

in ( 3. 2. 59.) gelden dat « = ~=0. 

Daar we vooral geinteresseerd zijn in het gedrag van F, 

en met name van ~1 , voor grote afstand, in het bijzonder 

voor het eventueel ontstaan van schokken, benaderen we deze 

oplossing voor grote~afstand. Daar in de oplossing de 

variabele z wordt gebruikt, zullen we deze groot nemen, 

wat echter inhoudt, dat de benadering eveneens geldt voor 

grote frequenties v, bij kleine afstanden. 

Daar we voor de funkties J , J
1

, en N benaderingen in-
o 0 

vullen die geldig zijn voor grote z, worden de integratie~ 

trajekten in (3.2.59.) gesplitst: 
z z 

F(z) ~- r J0

:;N
0

(s)f(s)dsJ
0

(z) + ~f~sJ0 (s)f(s)dsN0 (z) + 
0 0 

"" ..... -sJ (s)f(s)dsN (z)~ 
0 0 
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De integralen geven een goede benaderende oplossing voor ~ 

F(z), als voor de twee laatste integralen geldt dat de 

integraal van de benadering gelijk is aan de benadering 

van de integraal. 

Pit is,algemeen zo, als de termen van de benaderende reeks 

uit tekenvaste ~unkties bestaan. Is dit niet zo, dan kan 

-hetzel~de optreden als bij de volgende benadering: 
• 2 1 

stel F(x) = sin x + s~ x = sin x + o(x-2 ). 

Voor grote x geldt dat F{x) = sin x een goede 

benadering is voor F(x). Integratie gee~t echter voor 

(3.2.66.): 

x 2x 
J F(x)dx = -cos x + 4Yx' -{I' j cos x' dx', 

R 
eri voor (3.2.67.): 

j F(x)dx =-cos. x • (3.2.69.) 

Duidelijk is dat de twee oplossingen wezenlijk anders zijn. 

De benadering van de integraal is hier dus iets anders 

als de integraal van de benadering. 

In het geval dat hier behandeld wordt: 

z 
j sN

0
(s)f(s)ds , 

met ~(s) 

onder andere benaderd met 

1 n-1 ,_ 11 k 
N (s) ~ (-R-) 2sin(s-~) ~ ~ -

m IF s 4 k:Ö ( 2 s ) 2k 

! n-1 (-1}k 
+ (1f2 ) cos ( s--4

11
) :E. 

s k=O (2s)2k+1 

2k) ! r'( -2k+t) + 

,~( 2k+J.) 
( 2k+ 1) !r'( -2k-t) 

(3.2.70v) 

(3.2.71.) 

• 

Hebben we te maken met J~ 2 en J die positieve termen 
0 

zijn, en termen van N die weliswaQr niet tekenvast zijn• 
0 

maar wel dezelfde periode hebben,·en vrijwel onder-boven 

symetrisch zijn, waardoor integratie toch geoorloofd is. 
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Het voorgaande is wel geen bewijs, maar aangenomen mag 

worden dat rondom deze argumenten wel een bewijs is op 

te bouwen. 

Als benaderingen gebruiken we in (3.2.65.)? 

J 
0 

(z) ~ Yf z-f cos(z-~) + ~ (z- 1 ) , 

J
1 

(z) ~ ff.' z-f cos(z-trr) + l>(z- 1 ) , 

N (z) 
0 

, 
waardoor: 

·w 1 ~(s} ~ ~~~ s- (3-r-(t+1)sin s) • 

We vinden zo voor (3.2.65.): 

F(z) ~ i(O Jz -- sin 
4~7T z 

0 

i-.. z 1i 
+ 44 rr j cos ( s-4) ( 3-l- ( (+ 1) 

0 

1 

De 0 (z--2 ) term is afkomstig van de eerste twee termen van 

(3.2.65.), en tijdens de verdere berekening zullen meer 

a~gesplitste termen daarin onder te brengen zijn. Deze ter

men zijn met * gemerkt. Verdere berek~ning gee~t: 

F(z) 
.\4) ~{· zit 

~ ~ 7r l1 (3-t) J sin 
~ z 

0 ... 

1 z11'- 1 

s s-~ds-(3-d) J s-~cos sds +·' 
z 

0 

~ 
z 

-(r+1) J _l 2 ~+1 Jz ( ) l s 2 sin sds + '2(=T 2s - 2 sin 2s d2s} 
z 

0 
z 

0 

• s-~\s:Ln z +cos z)+l(J-~) J*s-'J:sin sds + 

0 

z 1 J s-~sin sds· + 
z 

0 
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~ 

~ft J (2s)-i sin 2sd2s]s-i(sin~ z+cos Z

0D· + o(z-i) 
z 

0 

We·, houden hier uiteindelijk van over: 

= ~r~ (~+1) cos(z) + O(z-t) • 

Voor grote a~stand is de eerste orde correctier1 dus, 

met (3.2.52.) en (3.2.54.): 

Y' ( t) - 2itAJt ilt)( t + 1) 
1 r, - e 4 ~;r cos(; r) • 

We vergelijken deze nu met nulde orde oplossing 

i ~iJlt 
e ~2 Vi' ) -2l ( 21f>r 71") i11t) t = --- cos --- - - e 

~r .ff'. 4 • 

(3.2.80.) 

(3.248.): 

(3.2.81.) 

Er kan niet meer van een correctie worden gesproken als 

geldt dat: 

c y-', 
--- = 0(1) , wat leidt tot: 

Jl.'o 

.j!"'1 j= llt)312
((+ 1 )Yr"" = o(c.iJI 2r~-) ~ 0(1). 

ilo V32TT 1~1 / 4 · 
(3.2.82.) 

Er treedt dus· se-culier gedrag op als: 

( -2 -3) r=Ot: f.d). (3.2.83.) 

De parameterE is met (3.2.33.) en (3.2.7.) te relateren 

aan de optredende dichtheidsverschillen: 

o+ - o*
0 

• 

! = ' *' = (~ ... ) -1 (3.2.8h.) 
~o fo 

We maken (3.2.83.) verder dimensievol met (3.2.4.) t/m 

( J. 2 • 8. ) en; 

w"' = ~* 
0 ' (3.2.85 .. ) 
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zodat er seculier gedrag optreedt voor: 

* • -2 -4 
x = o(((~)-1) -.,* ) • eo 
waarin ~ • = 2-rr.r"*. 

Dit optredende seculiere gedrag kan het gevolg zijn yan 

twee oorzaken: 

1) De asymptotische expansie vertoont resonantie. Het se

culiere gedrag verdwijnt dan bij een geschikte andere 

expansie. 

2) De seculariteit is essentieel; er treedt als gevolg 

van de seculariteit een schokgolf op. 

Als er een schokgolf optreedt, dan kan deze, volgens het 

gehanteerde model pas optreden voor afstanden gelijk aan 

die in (3.2.86.) genoemde. Treedt· de schok later op, dan 

geeft een andere expansie een andere benadering, '~aardoor 

de seculiere term van lagere graad is. 

Treedt er eeerder een schok op, dan is niet aan het mod~l 

voldaan. Deze afwijking bestaat er dan waarschijnlijk 

uit, dat de funktie op x*= 0 niet harmonisch is, maar 

reeds is opgesteild, waardoor een korrektie zou moeten 

worden toegepast op de werkelijke afstand, om toch in het 

model te passen. 
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llijl.ag~ 1., 

h.>to's VHII ll(~t oscilloscoopscherm., 

..\ftwcldiug: 1: 1., 

Alle opnamen zijn "single shot" opnamen., 

2 .. lj .. 1 .. 1 • 

weglengtevariatie As 

50 V/ cm 

moetsignaal AV 
0,5 V/•:m 

zonder kompensator., 

weglengtevariatie As 

50 V/cm 

meetsignaal b.V 
o, 5 V/ cm 

met kompensator. 

2 ·'' .. 1 .. 2 .. 

hoog .fr'equen te ruis in 

inter:ferometer-

0,005 V/cm 
drukopnemer-

signaal 

20 ms/cm 

20 ms/cm 

5 ps/ cm 15.3. 



0, 00 '5 V I Clll 

drukopnemersignar.a.l 

0,02 V/ cm 

meetsignaal 

0,02 V/ cm 

drukopnemersignaal 

0,02 V/cm 

2 ~ !1 • 2. 3. St. ij g ti .i den~ 

in midden van de bundel 

0,02 V/cm 

Parabool ~ 50 mm 

aan begin van de bundel 

0,01 V/cr; 

0,02 V/cm 

parabool ~ 75 mm 

-B1 .. 2-
---- --- -·- -

- ·- -

5 ps/ cm 15~4. 

5 )!'b/ cm 

1 ps/ cm 

5 ps/ cm 15.8 .. 



0,02 V/cm 

0,02 V/cm 

0,02 V/cm 

Versterkin~sCaktor 

hoven de kritische 

waarde., 
o, 01 V/ cm 

0,02 V/ cm 

-111.3-

. ,, Hl "J- I'. , ... 18.,J. 

.. 

IJ .... I ("' fl• 

I ' ' 

' I I 
I \ 

-- t - - ' - - t. 
' '-

r- I , ps,. cm l~.b. 

5 rsl cm 12.2. 



:) • !I • ·.1 • 

Upitc,llllHt Vé•rl hut 

:-:;i,".'rtaul va11 ,Je 

ptlttlha·oll. 

d == 10 mm 

d = 20 mm 

0,02 V/cm 

(), .5 V I COl 

O, 01 V/ cm 

o, 5 V/ cm 

o,o 1 V/ cm 

d = JO mm 
0, 2 V/ cm 

0,01 V/ cm 

d = l10 mm 
0,2 vj cm 

20.). 

5 rs/ cm 21.,2. 

5 rs/ cm 21.3. 



-B 1. 5-

0, o 1 V/ cm 

d = 60 nun 

o, 1 V/ cm 

5 ys/ cm 20.6. 

0,01 V/cm 

d = 80 mm 

o, 1 V/ cm 

5 ps/ cm 20.t;. 

o,o 1 V/ cm 

d = 100 mm 

o, 1 V/ cm 

21.8. 







.11 0 





- o,S" 1,o 
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B3. Afleiding van formules (2.2.27.) t/m (2.2.33.). 

a) V ~ 0 (B4.1.) 

r r . r . 0 
2kj 0 r -r 2k 

b) V = - 0 dr - (r 
a.di ~ a o I 

0 1 c:. 

_,-~dr 
d yr -d 

J ,!: ~ 2' dr ) = 

c) V 

d) V 

d r -d 
~ 

= 2k (r 
a o 

(B3. 2.) 

r r -a · 
2ka Jo ro -r 2k Jo r:-(ro_-(a+b)) 

... J 2 2' dr + b Y 2 2, dr = 
r· -a vr -d d r -d 

0 

2k f Vr2 ~ -·- r -(a+b) ln (r+ r -d) 
b 0 . 

::::: ~ (r ln 
a o 

,rz 2 1 

r'o + yr o -d · "./ 2 2 1 _r, 2 2' <v - vr -d + y(r -a) -d ) 
( ) .,,( ) 2 2 0 . 0 
r -a +r r -a -d 

0 0 

1/ 2 2, 
2k . ( r -a ) + ( r o -a) -d ~ 2 2 ' 

- -{{r -(a+b) ln (-0:::-..._ ___ ..:::_ ___ ) - (r -a) -d ) ' 
b 0 d 0 

+ 

(B3.3.) 

r 

= 2k J0 

a r -a 
0 

·r· -r 
0 2k dr·+

b 

r-a y· 
r -(a+2b) 

0 

r -(a+2b) (r· -(2a+2b))-r 
2k Jo o· 

+ - -;:::;.:=~--- dr = a - l 2 zï 
d ""Yr -d 

r-(r -(a+b)) 
0 

_, 2 2 ' 
'l r -d 

dr· + 
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r
0
-a 

- + 
r -(a+2b) 

0 

2k t 12 2
1 

+ -· (r -(2a+2b)) ln (r+Jr -d ) a o 1
r· -(a+2b) 

I 2 2 ° 
- r -d = 

d "B 

------------------------~~==~~~-----J~---~\ 
I .,r; 2 2, 

(r -a)+Y(r -a) -d 
( 0 0 ) 

.,c 2 2' + 
(r ~(a+2b))+y(r -(a+2b) -d 

0 0 

=A-
2~ ((r

0
-(a+2b)) ln 

\~--------~--------------------, 
.,/ 2 2 , -I 2 2 ' 

- Y(r -a) -d + Y(r -(a+2b)) -d } + 
0 0 

f 2 2 1 

(r -(a+2b))+U(r -(a+2b)) -d 
+- ~. ((r -(2a+2b)) ln ( 0 

d 0 
) + a o 

(B3. 4.) 

. -.!. 2 2 i 

e) V= A-B'+ 2k ((r -(2a+2b)) ln 
a o 

(r -(a+2b))+v(r -(a+2b)) -d 
(. 0 . 0 ·~ + 
(r -(2a+2b))+1f<r -(2a+2b)) 2-d 

0 0 

Welke zijn te vereenvou~igen met (2.2.32.) en (2.2.33.), tot 

(2.2.27.) t/m (2.2.31.) 

' I 
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B4.. •. Oplossingsmethoden. 

In deze bijlage zullen die methoden worden behandeld die kunnen 

worden gebruikt om het verloop van een verstoring in een medium 

te berekenen. Vooral de derde methode, de asymptotische expansie, 

is van belang. Hiermee wordt in hoofdstuk 3 uitgebreider gerekend. 

B'4.1. De karakteristiekenmethode. 

a) Principe. 

Stel we hebben de vergelijking: 

~ ~ + f (a)~~ = 0 • 

Voor de totale afgeleide van a naar J; geldt algemeen: 

da ")a dx ~a 
dt ='llt + dt ·~ • 

(B'4. 1 • ) 

(B4.2.) 

dx Als nu in (B4.1 .) geldt dat f(a) = dt , dan zijn (B4.1.) en (B4.2.) 

identiek. We kunnen dus zeggen dat op de kromme: 

ook wel een karakteristiek genoemd, geldt dat: 

da 
dt. = 0 • 

(B4.3.) 

(B4. 4. ) 

De waarde a is dus konstant op deze karakteristiek, zodat ook de 

waarde van f(a) konstant is, en de karakteristiek een rechte lijn 

is. Is nu de waarde a op bijvoorbeeld t=O bekend, a(O,x), dan is 

de waarde in het gehele x-t vlak te berekenen, mits de karakter- /'· 

istieken elkaar niet snijden. 

Is (B4.1.) niet homogeen .... dan is de gevonden kromme over het alge

meen geen rechte. 

b) Het voorspellen van optredende schokken. 

We beschouwen nog steeds Voorbeeld (B4.1.). 

Over het algemeen zullen de karakteristieken niet steeds divergeren, 

zodat er vaak snijpunten zijn, van karakteristieken die een of 

andere waarde van a representeren. Daar a slechts één waarde kan 

hebben, in de gevaalen die hier beschouwd worden, moet een keuze 

gemaakt worden. 

Om het optreeen van deze situatie weer te geven zijn in fig.B4.1. 

de karakteristieken in het x-t vlak gegeven, en in fie;.B4.2. 

de waarden van a voor verschillende tijdstippen, in het geval 
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"-- dat a(O,x) =sin~·, in {B4.1.), bij met snelheid c
0 

meebewegende 

coÖrdinaten. 

Zoals blijkt uit fig.B4.1., snijden de karakteristieken zich voor 

het eerst als t=2, wat ook wiskundig te bewijzen is. Uit fig.B4.2. 

blijkt dat dit het moment is waarop voor het eerst meerdere waarden 

voor a mogelijk zijn. Om dit fysisch niet reëele· beeld aan te passen, 

wordt voor t>2 een schokgolf verondersteld, en wel zo dat van de 

a-x karakteristiek gelijke oppervlakten worden afgesneden. Dit 

gebeurt onder andere op grond van behoud van massa van het stromend 

medium. 

Deze ingenieuze regel is niet eenvoudig in z'n algemeenheid te 

bewijzen, maar staat verder uitgewerkt in lit •. 14., en is ook 

bekend als de Wet van Whitham. 

In het gebied achter de schok gelden andere karakteristieken. Hier

door zijn de waarden in fig.B4.2. na de schok niet precies de werke

lijk geldende, maar de figuren geven wel een goed kwalitatief beeld 

van het optredende effekt. 

c) De oplossing van een differentiaalvergelijking met de karakter-

istiekenmethode. 

Stel, een naar rechts lopende verstoring voldoet aan: 

au "Ou 
~t·+~(u)?lx+au=O. (B4.5.) 

Op ~~ = ~ (u) geldt dat x en t van elkaar afhankelijk zijn: 

dx 
ds =~(u)' (B4.6.) 

t = s (B4. 7.) 

Op de karakteristiek geldt nu: 

du -+au= 0 ds ' 

dus u(x(s),t(s)) 

Voor t = s = 0, 

geldt: x(O) =x 
0 

en u(x ,o) = u , 
0 0 

-as = u e 
0 • 

(B4.9.) 

(B4.9.) 

(B4.10.) 

(B4.11 •. ) 

Daar x een konstante is, is ook u konstant op een karakteristiek. 
0 0 

Een karakteristiek is dus te typeren door x
0

, of door u
0

(x
0
): 

~ (uo) ' 
Op C{ (u

0
) geldt: 
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dx = t!J (u) = tO (u e -as ) • 
ds "1 1 o 

Wordt de_ze vergelijking geinteereerd naar s, dan verkrijgen 

-as u e 
1 0 (D{..,, 

x-- f ~dz o a z 
u 

0 

• 

(B4.12.) 

we: 

(B4. 13.) 

Omdat t = s, is dit te schrijven als: 

u (x )e,-at 

x = x - 1 J 0 

lfJ.ti. dz == f(x , t) • ·(B4.14.) 
o o a u (x ) z o 

0 0 

Is f(x ,t) een eenvoudige functie, dan is vaak hiermee, uit bij
o 

voorbeeld x en t, de daarbij behorende waarde van x te bereken
o 

en, dus x = g(x,t). 
0 

Met (B4.11.) is nu hiermee uit de randvoorwaarden u te vinden, 
0 

en met (B4.9.) kan zo u(x,t) worden berekend. 

In 3.2. 1 • is de situatie gecompliceerder, omdat we daar in plaats 

van met een vergelijking (B4.5.) met ~~n onbekende u, te maken heb

ben met twee vergelijkingen met twee onbekenden, v en a. 

B4.2. De gelijkvormigheidsmethode. 

Het probleem dat we beschouwen bestaat uit een puntbron in de 

oorsprong van een tweedimensionale ruimte. De ruimte oneindig 

groot, waardoor allen lengte- of tijdmaten een rol spelen die ge

geven worden door de verstoring zelf. De oplossing zal dus aan 

zekere gelijkvormigheidseigenschappen voldoen, die bij bepaalde 

geschikte beginvoorwaarden eenvoudig genoeg zijn om de oplossing 

exakt te kunnen uitrekenen. We proberen zulke gevallen te vinden 

op de volgende wijze: 

kies daartoe: 

n 't'"= t r , (B4. 1 5.) 

en zullen deze in (3.2.17 .) en (3. 2.18), na eerst te stellen 

V = rmf ( t') en (B4. 16.) 

k 
(B4 ~ 17.) a = r g Cr-) 

{)f or 11 &) f = ntrn-1ft (B4. 18. ) waarin: -r; = )r ~z-



• 

We 'krijgen zo uit (3.2.17~ en (3.2.18.): 

m+nf'·, · 2m-1f'2 __ 2m.:..1f'f'' , ( 2 ·) 2k-1· 2 t( 2 ) 2k-1 , 0 r +mr +nLÁ +K -:ï r g +n -:1 r gg = , 
en; (B4.2o.) 

(_g_1 )rn-m+ 1 g'+nt\(_g_1 )fg'+gf')+fg({~1 )k+m+1) = 0 
r- ~- r- · .. 

De variabele t komt in deze vergelijkingen niet meer voor. 

Daar ook r niet meer mag voorkomen, kiezen we: 

m = k = 1+n , 

en krijgen zo: 

2 2 2 . 2 
f '+ (n+1) )(f + ( --=1 )g )+n"r(ff '+( --::j")gg') = 0 

en: 

( : 1 )(g'·+(n+1 )fg+ntfg')+(n+2)fg+ntgf' = 0 • 

(B4.21.) 

(B4.22.) 

(B4.23.) 

(B4.24.) 

Hierin komt alleenTnog als variabele voor, naast n die nog te 

kiezen is. Deze keuze voor n zal de aard van de oplossing bepalen. 

Om dit te illustreren een tweetal keuzen: 

a) n = 0 • 

Nu geldt m = 1 in (B4.16.), zodat het plaatsafhankelijke deel 

van de amplitude van de snelheidsvariaties lineair toeneemt, wat 

in feite een zeer vreemde situatie is. We onderzoeken nu het gedrag 

van het tijdsafhankelijke deel, om te zien of de amplitude 

in de tijd begrensd is. Door de keuze geldt~= t. 

(B4.23.) en (B4.24.) zijn doorn.= 0 veranderd in: 

2 2 
f' + f +Do:g = o, 

~gt + (~+2)fg = 0 ' 

waarin a = ( :1 ) • 
. 

Uit (B4.26.) is na integratie af te leiden: 

()j +2 t (1!+2) 
g = c exp (- - J fd t ') - c F ( t)- " 1 ~ - 1 

t 
met F(t) = ex~( / fdt') 

zodat f(t) = ~t· (log F(t)) F ( t)' 
= Fët) 

(B4.25.) 

(B4. 26.) 

(B4, 27.) 

(B4. 28.) 

(B4. 29.) 
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Uit (B4.25.) is met (B4.27.) af te leiden: 

___.:9~..--- + arctg q =- c c 3/ 22 (2' t 
2 1 2 

q +1 
= (-1-- 1)-1 

c F ' a 

+ const, (B4.30.) 

met q (B4.31.) 

= (-;-Df + (1/4D2f2+1/27Y~) 1 /J + (-tDf-(1/4D2f 2+1/27)t) 1
/). 

(B4.32.) 

waarin D, c1 en c 2 constanten zijn die bepaald worden uit 

begin- en/of randvoorwaarden. 

De afleiding van (B4. 30.) is expliciet gegeven in tTN .B-. "-aan het 

einde van deze bijlage. 

Uit (B4.30.) blijkt dat voor 

3/2 ~ j[ c
1

c
2 

2,2 t + const. = 
2 

, 

geldt dat q='~" • zodat dan, met (B4.32.), volgt dat f oneindig 

groot is. 

Voor eindige tijd is de oplossing voor f oneindi_g groot, en voor 

g~otere tijd bestaat zelfs geen oplossing voor f. 

De oplossing bestaat dus slechts een eindige tijd, en is niet 

begrensd in grootte, waardoor ook de snelheid v niet begrensd 

is. 

De gekozen waarde n = 0 leidt dus niet tot een acceptabele oplos

sing. 

b) n =a--1. 
Bij deze keuze geldt voor (B4.23.) en (B4.24.): 

2 .d:::l 2 L::l r• + <r-1)<f + 2 g) + <r-2)t'(ff'+ 2 gg'') = o, (B4.33.) 

-1 T<g, +<r-1 )fg+<ö-2 )t"fg,) + 1 fg + <r-2 )t"gf, = o • (B4.34.) 

De vergelijkingen zijn zeer moeilijk algemeen op te lossen. 

Daarom beperken we de mogelijkheden met de volgende aanname: 

a 
f = t"' ' 
waarin a een, later te kiezen, constante voorstelt (niet de 

geluidssnelheid). 

Nu geldt voor (B4.33.) en (B4.34.): 

2 
2~a-~a.~ <r- 1 ) 2g2+<r- 2 ) 3gg' = o, {B4. 35.) 
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2 
';1 (1+(K-2)a)Tg' + (<r;1

) + 2)ag = 0 • (B4.)6.) 

Uit tB4.36.) volgt: 

2 
~ -Or -2r+5) 1._ 2.. 

- 2 1 -'t' 
g ~ +(; - 3) +2 'L 

(B4.37.) 

waaruit na integratie volgt: 

log g = b logt" +c1 
(B4.3H.) 

zodat: 

b 
g = C2l;' • (B4.39~) 

Hiermee geeft (B4.36.) nu: 

(B4.40.) 

Deze vergelijking geldt voor iedere T als: 

a) of: zowel: 1) 2a(a-1) = 0, dus Óf a=O, wat vervalt wegens 

f#O 

als: 2) 

zodat met (B4.37): 
2 

- -({ -26'+5) 
b - 2- . 

~ -2r+ê · 

Óf a=1 

• 

, 
Óf 2 wat vervalt en c2 = 0, 

Óf <6--1 )+(.-2)b = o, 

dus b = -<r-1) 
1-2 

(B4. 41 • ) 

wegens gFO, 

(B4 .42.) 

Dit laatste komt voor geen enkele re;le ~ 

overee~ met (B4.41.), zodat mogelijkheid a) 

niet voldoet. Het is zelfs zo dat ( is vast

gelegd door het medium waarin zich het 

verschijnsel voordoet, zodat deze niet als 

variabele mag worden beschouwd. 

b) Óf 1) zowel 2b+2 = 0, dus b=1 (134.43.) 

(B4 .44.) 
2a(a'"-1) 2 · 

als r-1 + ((b-1)+(~-2)b)c2 = 0. 

Mogelijkheid b) representeert-nu de oplossing. 

(B4.43.) en (B4.44.) geven: 

2a(a-1) 2 
b'" -1 + c2 = 0 ' 
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zodat met (B4.)7.), (B4.4J.) en (B4.45.) volgt: 

. ..., I ' I (B4.46.)" 

c 2 = .:t.. V ~ + J ) 2 <d" -1 > 
We vinden dus als oplossing: 

(B4. 47.) 

(B4.48.) 

met a =L r+J , 

b = -1 

' I 6 
c2=+rJ 2 -v (f +J) <r-1) 

en (B4.49.) 

De oplossing is zeer eenvoudig, maar ook de voorwaarde voor f 

was dat. De oplossing is dus erg beperkt geldig, maar is als 

model voor bijvoorbeeld een intense knal wel erg illustratief. 

Bovendien is de oplossing eventueel als start voor een asymp

totische ontwikkeling te nemen. 

. 

Al met al, blijkt de gelijkvormigheidsmetbode niet erg geschikt 

om een fysisch acceptabele oplossing te geven voor het gestelde 

probleem. 

B4.J. De asymptotische expansie. 

Het nadeel van de vorige methoden is dat de oplossing over het 

algemeen zeer impliciet blijft. Bij de methode van de asymptotische 

expansie is dat~ niet zo. Bij deze methode wordt de oplossing expli

ciet gegeven. Hét is echter een benaderingsmethode, zodat de op

lossing bestaat uit,een nulde-orde oplossing, over het algemeen 
~ 

de oplossing van het gelineariseerde probleem, met daarbij 

ee,rste-orde en hoger orde korrekties, die dan de niet lineaire 

effekten weergeven. 

Zijn de niet-lineaire effekten groter dan de lineaire, dan 

kan niet meer van korrekties worden gesproken. De nulde-orde 

oplossing moet dan worden uitgebreid met een aantal niet-lineaire 

effekten. 

Ter illustratie van de methode, ~llereerst het volgende pro

bleem. 

Stel: 

r1tt -1xx- = (. tf' (B4.49.) 
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waarin ! een kleine parameter is. 

We laten als oplossing alleen golven toe in positieve x-richting, 

en stellen als randvoorwaarde op x=O: 

. t/>co,t) -it = e • (B4. 50.) 

Verder· is de oplossing overal harmonisch in t, zodat voor de op

loss.ing geldt:; 

""' 't p (x,t) = f (x)e-1 
• (B4.51.) 

(B4.49.) is hiermee te herleiden tot: 

zodat: 
... ""' 

;J, = -(1+~) ), 'r XX 'f • (B4.52.) 

De oplossing hiervan is: 

X -1 vr:i'x b +i ff.i1x 
'f' = ae + e • (B4.5J.) 

We beschouwen echter alleen naar rechts lopende golven, zodat 

b=O. De eis (B4.50.) leidt nu tot a=1, zodat de exakte oplos

sing van het probleem luidt: 

f = exp (-i t+i V1 +r!c ) • 

We lossen nu het probleem op met behulp van asymptotische 

expansie. We stellen daartoe: 

A, a> n 
; = ~ (. An (x, t) 

n=O 

(B4.54.) 

(B4.55.) 

waarin A (x,t) de n-de orde oplossing c.q. korrektie voorstelt. 
n 

Vergelijking (B4.49.) ia te schrijven als: 

De nulde orde oplossing A voldoet nu aan: 
0 

- A 
0 

= 0 ' XX 

wat de gelineariseerde vorm is van (B4.49.). 

(B4.56.) 

(B4. 57.) 

De oplossing luidt, met inachtnemin.g,van de randvoorwaarden: 

A 
0 

-it+ix = e • 

De eerste orde korrektie A1 voldoet aan: 

(B4. 58.) 
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-it+iX 
A -A =A =e • 

1 tt 
1
xx 

0 

Stel nu x-t = § , 

en x+t = ~ , 
zodat (B4.59.) is te herschrijven als: 

-4A1 51 = e 
iS 

met als algemene oplossing: 

A1 = ~ eif +c1 ( f)+c2 (1) 

Daar we te maken hebben met uitgaande golven geldt: 

c2(1).:: o. 

Verder leidt (B4.50.) tot: 

8 i t -i t ( ) 
1

(o.,t) = 4 .·e +c
3 

-t = o, 

zodat. c (e) = +iS ei$ • 
3 .) 4 

We vinden zo: 

i i(x-t) 
A1 ==- 2 xe 

zodat tenslotte: 

Al i(x-t) 1 .! i(x-t) (.~2) ; = e + 21 xe + ~ 

(B4.59.) 

(B4.60.) 

(B4.61.) 

(B4.62.) 

(B4. 6).) 

(B4.64.) 

(B4.65.) 

(B4. 66.) 

{B4. 67.) 

(B4. 68.) 

De gro~tte van de tweede term van het rechterlid van (B4.68.) 

( 4"-1)' is nu onbeperkt voor toenemende x. Is de waarde van x van ~ 

dan is de eerste orde korrektie van dezelfde grootte orde las de 

nulde-orde oplossing. 

Het is duidelijk dat de nu verkregen oplossing (B4.68) een 

singulariteit heeft, di~ in de exakte oplossing (B4.54.) niet 

voorkomt. Dit is het gevolg van resonantie. In de korrektie komt 

dezelfde frequentie voor als in de nulde-orde oplossing, waardoor 

deze ongewenst ver kan uitgroeien. Dit is het zogenaamde 

seculiere gedrag. 

Omdat het onbeperkt blijven van de korrektie veroorzaakt wordt 

door de variabele x, proberen we deze zo aan te passen, dat 

het effekt van resonantie niet meer optreedt. 

Stel daarom, (lit. 16.) volgens de Lindstedt-Poincar~ methode: 
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")2 2 -102 
2 =- (1 +(lrl1 +L t->2. •) 2 = 

Ox ~2 ~ s 

~ (1-2{1l11 + ••• ) 2 ' 
~s 

waardoor (B4.49.) is te schrijven als: 

Stel nu: 
«) f = ~~An (s,t) 

n=O 
• 

Voor de nulde-orde vergelijking geldt: 

A 
0 ss 

zodat: 

A 
0 

= e 

t 

i(s-t) 

en voor de eerste-orde vergelijking: 

- A 
0 

ofwel A - A
1 

= ei(s-t)(1+2~) 
1tt ss 

1 

(B4. 70.) 

(B4.71 .• ) 

/ 

(B4. 72.) 

(B4.73.) 

(B4. 74.) 

(B4.75.) 

(B4.76.) 

Er zal geen resonantie optreden als (1 +2W>1 ) = 0, dus ~1 = -h 

zodat: 

A1 ~ A1 = 0 , dus A1 = O, 
tt ss 

als we stellen dat A1 (o,t) = 0. 

We hebben nu gevonden dát: 

x = s(1-~ ('iJ_t.,_{IIP
2

, + ••• ) • (B4.78.) 

Bij verdere ontwikkeling zal blijken dat (B4.78.) de reeks

ontwikkeling is voor: 

s (B4.79.) x = vr+T' 
zodat dit, ingevuld in de nulde-orde oplossing (B4.74.) precies 

leidt tot de exakte oplossing (B4.54.). 

Deze laatste expansie blijkt, omdat der~rsonantie wordt vermeden, 

veel beter te zijn dan de eerste. 

Dat deze verbetering van de~~xpansie niet altijd leidt tot een 
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verdwijnen van seculier gedrag, blijkt uit het volgende voorbeeld. 

St'el: 

(B4.80.) 

met als randvoorwaarde dat harmonisch is in t, met in de oorsprong: 

f (O,t) 
it = e • 

We stellen weer: 

f = ~ C nA (x t) 
n=O n ' • 

Voor de nulde-orde oplossing A geldt: 
0 

A = 0 , 
0 

XX 

z~dat A i(x-t) 
== e • 0 

Voor de eerste orde korrektie A1 geldt nu: 

A - A1 
2 = A 1tt 0 

XX 

zodat met definities (B4.60.) en (B4.61.) 

2·e 
= e ~..7 ' 

(B4.81.) 

(B4.82) 

(B4.83.) 

(B4.84.) 

(B4.85.) 

geldt: 

(B4.86.) 

(B4 .87.) 

Daar c
4

(1) niet een funktie is van f, kan de tweede term in 

(B4.87.) er nooit voor zorgen dat de onbegrensde waarde van de 

eerste term, als gevolg van de 1 die voor grote x en t onbeperkt 

is, wordt gekompenseerd. De korrektieterm kan dus in tijd onbe

perkt blijven groeien, waardoor niet meer van een korrektie op 

A te spreken is. 
0 

Op het eerste gezicht is het nu nuttig om de expansie aan te pas-

sen, zoals in het eerste voorbeeld is gedaan, om zo het seculiere 

gedrag te laten verdwijnen. Bij nader inzien echter blijkt dat 

(B4.80.) de bewegingsvergelijking is van een deeltje onder invloed 

van een potentiaal, die worat beschreven door een derde macht. 

Vanwege het naar onder en boven onbegrensd karakter kan de kine

tische energie van een deeltje onbeperkt toenemen, omdat ook 

het potentiaal verschil tussen t'Nee punten onbeperkt is. 

Er is geen oplossing te vinden voor het probleem, die geen singu-
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liere termen bevat. Hierdoor heeft het, ter oplossing van het 

probieem, weinig zin de nulde-orde oplossine aan te passen. 

Wel is uit (B4.87.) op te maken dat de werkelijke oplossing 

nooit een ,.slechter" gedrag zal hebben dan de nu·berekende: 

cf>= A
0 

+ C A1 • 

N .• B. De afleiding van (B4.30. ), (B4.3l.) en· (B4.32. ). 

Uit (B4.12.) waarin F(t) is gedefinieerd als: 
-- t 
F(t) = exp( J fdt 1 ) 

volgt dat: 
-

Ftt =· (f'+f
2

)F 

zodat met (B4.25) te schrijven is: 

2 
Ftt+6fg F = 0 • 

Met de definitie voor g, (B4.27), volgt hieruit~ 

2 - cot+4) 
Ft t+ 0( c 1 F oe = o 

wat een bijzondere vorm is van de vergelijking van Newton: 

F''+f(F)=O. 

(B4.88.) 

(B4.89.) 

(B4.90.) 

(B4.91.) 

(B4. 92.) 

Om deze vergelijking op te lossen, vermenigvuldigen we deze met 

Ft' en integreren vervolgens naar t en vinden zo: 

.1'.p2' .L, aFb a 
~ t T b = c2 b ' 

met a 

en b 

2' 
=C('C1 t 

4 
= - 0( ' 

waaruit volgt: 

.1"2a' ( b )t Ft = ± l]b c2-F • 

Integratie geeft: 

(t-t ) ... (2;1= + } ~z .. 
0 y~- - F (c -zb)~ 

0 2 

V ( )1/b f oor z = c2x gee t dit: 

(B4.93.) 

(B4. 94.) 

(B4.95.) 

(B4. 96.) 

\ 
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-(2-b) 
1 1 2b ,r;::-:-1 

(1-x)-2 dx = + c (t-t ) J 2ab = 
- 2 0 

met B (p,q) de incomplete bêta-funktie. 
x 

Om de berekening wat te vereenvoudigen, stellen we: 

r = 1 ,.s , waardoor D(. = 4, 
~ 

a = 4c1 , 

en b - -1 • 

De integraal I uit (B4~97.) luidt nu 
1 

b 

I 
cj dx 

= 
x~ 

.. 
r 

b 
c2Fo 

Stel x = sin2~, waardoor:. 

1 
c 2F 

2d .{r [ cos.9- . 1 1 I = J 
sin3.j-

= -· +- g 
. 2..p 2 1 SJ.n _ 

c2Fo 

met F = F(t ), 
0 0 

en tenslotte: 
1 

• 

x = 

(1-cos S) J 
1 +cos i? 

x = 

1 
b c2F 

1 
b 

c2Fo 

(B'4• 97.) 

(B4. 98.) 

(B4.99.) 

' 
(B4 .1 00.) 

(B4 .1 01 • ) 

Merk op 2 4c1 , zodat I 

ook imaginair moet worden. 

Kiest zo dat x>1, waardoor te stellen 
0 

J.. <> • 
"' . 
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v;::::r= q {B4.102.) 

.2 1 x = q -f ' 

met q een re;le variabele·, 

waardoor q =i x -1 1
, met x 

0 0 0 

1 
= 

b 
c2Fo 

• 

(B4.101.) is nu te schrijven als: 

· 1 1 · _:~._·qo.· . 1 1-iq-o 
= .:2:.L._ + - 1 g c..!..:1Jl. ·> 1 c > I ê 2 1 +1q - ~1 - 2 g 1 +iq 

q +1 q + 0 
0 

(B4 .1 03.) 

waardoor voor (B4.97.) te schrijven is: 

=1sL 1 
1 ( 1 -~q) = _+ ic

1 
c? 312 2·S' t + const. 2' + 2 g 1+1q ~ uc 

q +1 
(B4 .1 04 .. ) 

waarin de constante term afhankelijk is van de keuze van de 

ondergrens F • 
0 

Met 1 ( 1 -~9 ) = g 1+1q 

q 

-2i _arctg q geeft dit: 

3/2 .r.:' 
~2---+ arctg q = ± c

1
c2 2v2 t + const •• 

q +1 
(B4 .1 05.) 

Het teken voor c1 is niet van belang omdat c1 nog vrij te kiezen 

is. nu is het nog nodig q uit te drukken in f, om iets over deze 

funktie te kunnen ~eggen. 

Differentiëer daartoe (B4.105.) naar t, zodat: 

waaruit volgt: 

t -1 -1 2 )2 
q = ·z n (q +1 • 

Met (B4.29.) is te schrijven: 

""' F'' F'' 
r = F = ~ 

F 

""' '-< waarin F = 

en G = 

G' ~ t 
-a-~~=- 2 q 

q +1 

c
2
F, 

-·2 .. 1 
q +1· = ~ • 

F 

(B4.1 06.) 

(B4.1 07.) 

(B4 .1 08.) 

(B4 .1 09.) 
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Hieruit volgt, met (B4.107.) dat~ 

G''' -1 . 2 . 
G - D q(q· +1) 

zodat we de algebraische vergelijking over houden: 

q 3 + q Df = 0 • 

Jrn deze vergelijking is de discriminant (lit. 15,): 

D 
0 

= ! D2
f

2 
+ ~7. >0 , 

(B4.1 -ro.) 

(B4 .111 • ) 

(B4.112.) 

waardoor de vergelijking één reële en twee toegevoegd complexe 

wortels heeft. We zoeken de reële wortel, welke luidt: 

q = (-~: Df + (~ D2f2 + ~7)!)1/3 + (- ~- Df- (~ D2f2 + F)t)1/3. 

(B4. 113.) 

waarin q is uitgedrukt in f. 


