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Samenvatting 

Onderzoek is verricht aan het oscillatie-mechanisme van riet-orgelpijpen, ook wel 
linguaalpijpen genoemd. Aan dit type pijpen is in de literatuur nog weinig aandacht 
besteed in verhouding tot andere blaasinstrumenten. 

In het bijzonder is onderzocht welke verschijnselen er op treden bij de stroming 
van de lucht langs het riet. Resultaten hiervan zijn vervolgens gebruikt bij het 
opzetten van een lineaire stabiliteitsanalyse, waarmee de grond-frequentie en de 
minimaal benodigde aanblaasdruk kunnen worden berekend. Speciale aandacht is 
hierbij besteed aan de vorm van het riet tijdens de trilling. De berekende waarden 
van de frequentie en minimum-druk komen tamelijk goed met experimenten overeen. 
Het bleek experimententeel dat een onregelmatige vorm van het riet (knikken etc.) 
een sterke invloed kan hebben op de frequentie. 

Een ander resultaat van de lineaire stabiliteitsanalyse is dat het riet een veel 
grotere invloed op de resonantiefrequentie heeft dan de akoestiek van de pijp. Hierin 
onderscheidt een linguaalpijp zich essentieel van een klarinet. Bij een klarinet wordt 
de frequentie namelijk hoofdzakelijk bepaald door de pijplengte. 

Een belangrijk resultaat van het stromingsonderzoek is dat bij de instroming 
van de lucht aan de voorkant van het riet vaak loslating van de wanden optreedt. 
Indien de stroming daarna weer gaat aanliggen ontstaat er een extra Bernoulli-kracht 
op het riet. Voor deze kracht is een kwalitatief analytisch model opgezet waaruit 
blijkt dat de frequentie stijgt met toenemende aanblaasdruk en/of rietlengte. Uit 
experimenten bleek dat de berekende waarden van de juiste orde-grootte zijn. 

Ook werd experimenteel de vorm van de trilling van de tip van het riet gemeten. 
Hieruit bleek dat het riet kan trillen zonder de lepel te raken, maar dat er vaak een 
elastische botsing optreedt. 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een orgel bevat verschillende typen pijpen. Veel aandacht is in de literatuur besteed 
aan de labiaalpijpen, waarvan de werking analoog is aan die van een blokfluit (o.a. 
[FLET 76] pp.224-233). De werking van riet-orgelpijpen ofwel linguaalpijpen is 
nauwelijks onderzocht. Wel is er echter veel onderzoek verricht aan blaasinstru
menten zoals de klarinet die ook met behulp van een riet wordt aangedreven. In 
deze inleiding wordt eerst het basisprincipe van de werking van een riet-instrument 
beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een lineaire- en een niet
lineaire analyse. Daarna volgt een korte samenvatting van de literatuur waarbij de 
te verwachten verschillen tussen een klarinet en een linguaalpijp worden besproken. 
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1.1 Principe van de werking van een riet-instrument 

Een riet-instrument bestaat uit een akoestische oscillator (de pijp) gekoppeld aan 
een mechanische oscillator (het riet). Het riet is een klep die de volumestroming bij 
het aanblazen van het instrument bepaalt. Dit wordt geillustreerd in figuur 1. 

////// 

1-
::::::: Pct 

~ 
---+ ---+ 
---+ ---+ ____ , ____________________________ _ 

Figuur 1.1: Een eenvoudig riet-inetrument. Een verend opgehangen riet 
werlct ale een klep die in laagete poeitie de inetroomopening volledig lcan 
afeluiten. 

Door het aanblazen wordt de druk in het mondstuk of "voet" verhoogd tot een 
druk Po boven de atmosferische druk p11 • Hierdoor ontstaat een luchtstroom en een 
kracht op het riet. 
~ Onder de bijzondere omstandigheden van een voldoende hoge druk en een goed 
ontworpen geometrie gaat het riet oscilleren. De reden waarom het riet gaat trillen 
wordt in de loop van het verslag duidelijk gemaakt. Door de rietoscillatie ontstaat 
een variabele luchtstroom naar de pijp, die afhankelijk van de akoestische eigen
schappen van de pijp kan leiden tot sterke fluctuaties in de druk onder het riet. Als 
de druk aan de bovenkant van het riet niet sterk mee varieert ontstaat hierdoor een 
fluctuerende kracht. Bij een klarinet is deze akoestische terugkoppeling essentieel 
en bepaalt in hoofdzaak de frequentie van de oscillaties (zie literatuur hfst. 1.4). In 
tegenstelling hiermee is de akoestische terugkoppeling bij een harmonium verwaar
loosbaar. Zoals is aangetoond door Hilaire e.a. [HILA 71] worden de oscillaties van 
een harmonium-riet veroorzaakt door instationaire aerodynamische krachten op het 
riet. Dit verschijnsel is analoog aan het ontstaan van "flutter", wat bij vliegtuig
vleugels kan leiden tot sterke zichzelf in stand houdende trillingen [BISP 75]. Het 
is daarom te verwachten dat bij een harmonium de frequentie van het geluid voor
namelijk bepaald wordt door de riet-eigenfrequentie. 

Typisch voor linguaalpijpen is dat zowel de riet-eigenfrequentie als de pijp
eigenschappen zeer belangrijk zijn voor het geproduceerde geluid. In de meeste 
gevallen is echter het riet dominant. Een linguaalpijp wordt dan ook gestemd door 
de effectieve lengte van het riet te veranderen (zie hfst. 2). 
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Dit euentiele verschil tuuen een klarinet en een linguaalpijp wordt nu verder 
beeproken aan de hand van twee eenvoudige modellen. In het eerste model wordt 
verondersteld dat de akoestische terugkoppeling de wisselende kracht op het riet ver
oorzaakt [FLET 79a], [HIRS 88]. In het tweede model [HOUT 88] wordt de oorzaak 
van een wiuelende kracht gezocht in de stroming langs het riet. Deze modellen zijn 
ook essentieel verschillend omdat het eerste een lineaire stabiliteitsanalyse is, terwijl 
het tweede een essentieel niet-lineair model is. 
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1.2 Lineaire stabiliteitsanalyse voor een vereen
voudigde klarinet 

In een lineaire stabiliteitsanalyse beschouwen we het gedrag van kleine verstoringen 
van een evenwichtstoestand. Omdat de verstoringen klein zijn kunnen niet-lineaire 
effecten verwaarloosd worden. Men kan zich daarom beperken tot harmonische 
verstoringen a * eiwt met een frequentie w. Hierbij kan w complex zijn. Indien 
Im(w) > Oworden de verstoringen gedempt en is het systeem stabiel. Als Im(w) < 0 
is het systeem instabiel. We zullen de waarde(n) van w zoeken die korresponderen 
met neutrale trillingen, dat wil zeggen Im(w) = 0. Neutrale trillingen groeien niet 
en dempen niet, maar hebben een constante amplitude die bepaald wordt door de 
beginvoorwaarden. Neutrale trillingen treden op voor een gegeven druk Po. Boven 
deze minimale druk groeien de oscillaties. 

Experimenteel blijken trillingen alleen te bestaan boven een bepaalde minimum 
waarde van de reservoirdruk Po. Ook blijkt experimenteel dat bij het verhogen 
van de druk het systeem begint te oscilleren met een frequentie die dicht bij die 
van een neutrale trilling ligt. De amplitude van de oscillaties is meestal ongevoelig 
voor de beginvoorwaarden. Dit gedrag van de amplitude kan echter alleen met 
een niet-lineaire theorie beschreven worden. Een lineaire theorie kan immers niet 
het ontstaan van een oscillatie met een constante en goed gedefinieerde amplitude 
verklaren als gevolg van een aandrijving door een constant drukverschil. 

Beschouw het systeem in figuur 1.1. Het riet heeft een massa m, en veronder
steld wordt dat het wrijvingsloos kan bewegen in verticale richting. De beweging 
is beperkt door een ideale veer met veerkonstante k. Het riet beweegt als gevolg 
van een drukverschil tussen de boven- en de onderkant. Aan de bovenkant heerst 
de reservoirdruk Po die uniform is en die tijdonafhankelijk verondersteld wordt. De 
stationaire drukval in de (akoestische) pijp wordt verwaarloosd [BENA 76]. Veron
dersteld wordt dat de stroming langs het riet uniform, quasi-stationair en wrijvinga
loos is (zie discussie hfst. 3). Als we loslating veronderstellen van de stroming bij 

"overgang van het riet naar de pijp (vrije straal), dan is de druk onder het riet gemid
deld gelijk aan de atmosferische druk, met daarop gesuperponeerd de akoestische 
fluctuaties p(t) = ~wt. De stromingssnelheid langs het riet Uriet wordt gegeven 
door de vergelijking van Bernoulli: 

ofwel voor p « Po: 

2[Po- p(t)] 
p 

Urïet = V2Po/ p 

{1.1) 

(1.2) 

Uit continuiteitsoverwegingen volgt dat de akoestische deeltjessnelheid u(t) aan de 
ingang van de pijp wordt gegeven door: 

tt(t) = Uriet * (hB)jSpijp (1.3) 

waarin h de hoogte van de spleet tussen het riet en de onderkant van de pijp is. B 
is de breedte van de spleet. Spiip is het pijp-oppervlak. De akoestische eigenschappen 
van de pijp worden samengevat m.b.v. de impedantie Z(w), die wordt gedefinieerd 
door: 
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p = Z(w) • û {1.4) 

Z(w) wordt bekend verondersteld. De bewegingsvergelijking van het riet is: 

ö2h(t) mat2 + k(h(t)- ho)= Sriet(p(t)- Po) (1.5) 

In gelineariseerde vorm leiden vgl(1.2), vgl(1.3) en vgl(1.4) tot de amplitude 
h(t) = heiw' van de trillingen: 

(w~- w2)h = Z(w) 
5";~" V2Po/ p 
m "." 

(1.6) 

waarin: 

w~ = k/m (1.7) 

Vergelijking (1.6) heeft alleen een niet-triviale oplossing (h -::/= 0) indien 

Im(Z(w)) = 0 (1.8) 

en 

(1.9) 

Dit leidt tot de conclusie dat indien de reservoirdruk Po verhoogd wordt tot de 
waarde gegeven door vgl(1.9) het riet gaat trillen met een frequentie gegeven door 
vgl(1.8). 

Opmerkelijk in het hierboven beschreven model is dat de oscillatiefrequentie niet 
afhangt van de riet-eigenschappen, maar volledig bepaald wordt door de akoestische 

.. 'eigenschappen van de pijp Z(w) zoals te zien is aan vgl(1.8). Dit resultaat is echter 
alleen exact voor een riet zonder demping. 

Volgens vgl(1.9) moet deze frequentie w lager zijn dan de eigenfrequentie wo van 
het riet. Dit resultaat is reeds door Helmholtz gevonden [HELM 1877] Verder geldt 
voor een rechte pijp dat voorwaarde vgl(1.8) overeenkomt met een pijplengte 

Á 
L=-(1+n) 

2 
(1.10) 

dus de grondtoon correspondeert met een golflengte Á gelijk aan twee keer de 
pijplengte L. Bij een klarinet blijkt inderdaad de frequentie w steeds lager te zijn dan 
de riet-eigenfrequentie w0 [FLET 79a]. Uit ervaring blijkt echter dat de grondmode 
van een klarinet steeds dicht bij L = ..\f4ligt. Dit geldt echter niet altijd. Uit recent 
werk van Bak e.a. [BAK 87] blijkt dat bij een lage aanblaasdruk de klarinet vaak 
begint te oscilleren bij L = ..\/2 zoals voorspeld wordt door het hierboven beschreven 
model vgl(1.9). Bij het verhogen van de druk Po neemt de frequentie af tot L = À/4. 
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1.3 Niet-lineair gedrag van linguaalpijpen: het model 
van Houtsma 

Een linguaalpijp uit een orgel vertoont een geheel ander gedrag dan voorspeld wordt 
door het in hfst 1.2 beschreven eenvoudige model voor een klarinet: 

- De grondtoon is sterk afhankelijk van de riet-eigenfrequentie wo 

- Bij het aanblazen van het riet zonder akoestische pijp ontstaat vaak een geluid 
met een hogere frequentie dan de eigenfrequentie van het riet wo. 

Deze ervaringsfeiten hebben Houtsma geleid tot het opzetten van een alternatief 
niet-lineair model van het riet uit een linguaalpijp. Bij dit model wordt de akoes
tische terugkoppeling verwaarloosd. Houtsma veronderstelt dat de rietbeweging 
wordt veroorzaakt doordat de kracht op het riet niet-lineair afhankelijk is van de 
spleethoogte h. Omdat dit model niet gepubliceerd is wordt het door Houtsma 
opgezette model in de rest van deze paragraaf letterlijk geciteerd: 

"De werking van een riet-pijp wordt als volgt kwalitatief verklaard. Indien er 
op de voet van de pijp een luchtdruk gezet wordt, begint er lucht te stromen langs 
het open riet in de lepel, en naar buiten door de pijp-resonator. De luchtstroom 
veroorzaakt een drukval achter het riet ten gevolge van het principe van Bernoulli. 
Indien deze drukval voldoende groot is wordt het riet tegen lepelrand gedrukt, zodat 
de opening gesloten wordt en de luchtstroom stopt. Omdat er geen luchtstroom 
meer is, gaat de druk achter het riet terug naar de atmosferische druk en zal het 
riet weer open gaan, ervanuitgaande dat de toegevoerde luchtdruk niet zo hoog is 
dat deze het riet tegen de lepel kan blijven drukken. Indien het riet terugveert, 
begint de luchtstroom opnieuw, en het proces herhaalt zichzelf. De frequentie van 
de resulterende zichzelf in stand houdende oscillatie hangt af van de eigenfrequentie 
van het riet en, zoals zal worden aangetoond, van een aantal andere parameters. 

Voor een meer preciese kwantitatieve beschrijving beschouwen we de rietver
plaatsing z(t), die moet voldoen aan de differentiaalvergelijking: 

tPz 
m dt2 + k(z- zo)= F(z) (1.11) 

voor z ~ 0 waarin m die rietmassa, k de effectieve veerkonstantf! is, en xn de 
rietafstand tot de lepelrand in rust en zonder luchtstroom. Een dempingsterm is 
weggelaten in vgl(l.ll), maar die zallater worden toegevoegd. De drijvende kracht 
F(z) is: 

F(x) = (P + Pb)S (1.12) 

als x(t) > 0, en 

F(x) =PS (1.13) 
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als e(t) = 0, waarin S het rietoppervlak, P de druk in de voet van de pijp is 
t.o.v. de atmosferische druk, en P6 de grootte van de Bernoulli-drukval achter het 
riet die alleen afhangt van de deeltjessnelheid en onafhankelijk is van de rietope
ning e. Vergelijking {1.11) is een niet-lineaire differentiaalvergelijking vanwege de 
plaats-afhankelijke drijvende term. Deze kan worden geschreven in de vorm van 
toestandsvariabelen zodat de fase-diagram-oplossingen kunnen worden verkregen in 
een zogenaamd fase-vlak, een grafiek van riet-snelheid tegen verplaatsing. Met de 
toestandsvariabelen z1 = z en z2 = z wordt de set van vergelijkingen 

verkregen. Uit deze set vergelijkingen volgt dat 

dz2 _ -!fil - ~(z1 -zo) 
dz1 - z2 

ofwel 

Door integratie volgt dat 

wat kan worden herschreven in een meer gunstige vorm: 

~ .. : [
z2] 

2 
[ F{z)] 

2 
[ F(z)] 

2 z~(O) :; + Z1 - Zo + -k- = Zl (0) - Zo + -k- + ---;:;2 

{1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 

waarin w = .;ïë{m en z1(0) en z2(0) de beginwaarden zijn van de rietverplaatsing 
en snelheid. Vgl(1.18) representeert een cirkel in het genormaliseerde z2/w,z1-vlak, 
behalve dat z1 nooit negatief kan zijn en dat het middelpunt van de cirkel plotseling 
verandert als z1 = 0 vanwege de stapvormige verandering in F(z). 

In figuur 1.2 worden vier toestanden geillustreerd. De eerste drie zijn gevallen 
waarin het riet niet correct functioneert. In geval (a) wordt het riet geexiteerd 
vanuit een rustpositie z1(0) = zo, z2(0) = 0 door een drukstap dif' zodanig ÎR dRt 
F(z)jk < zo/2. Omdat demping verwaarloosd werd in vgl(l.ll) is het fase-diagram 
cirkelvormig wat een sinusvormige tijdafhankelijkheid van de rietverplaatsing z im
pliceert, met een hoekfrequentie w. Indien enige demping aan het systeem beschreven 
door vgl(l.ll) toegevoegd wordt, wordt het cirkelvormige diagram een spiraal, wat 
een gedempte sinusvormige rietbeweging betekent. Het riet zal uiteindelijk stil
staan in de stationaire positie x1 = xo- (P- Ph)Sjk, zoals te zien is in figuur 
1.2b. Omdat er altijd enige demping is, kan de rietoscillatie nooit blijven bestaan 
zolang de toegevoerde druk niet in staat is om het riet tegen de lepelrand te laten 
slaan. Figuur 1.2c toont een ander fase diagram voor de gedegenereerde toestand 
PS > kzo. Het middelpunt van de cirkel uit vgl(1.18) ligt nu altijd op de negatieve 
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z1-u, onafhankelijk van de waarde van z. Het riet wordt eenvoudig tegen de lepel 
aangeslagen, en blijft daar solang de druk op de voet van de pijp blijft staan. Een 
blijvende oscillatie in de vorm van een stabiele limit-cycle wordt verkregen indien 
de waarde van kz0 tuaen de twee waarden van F(z) uit vgl(1.12) en vgl(1.13) ligt. 
Deze toestand wordt geillustreerd in figuur 1.2d. Een toegevoegde modelaanname 
voor dit geval is dat voor z 1-waarden dicht bij nul, indien het riet zeer dicht bij de 
rand van de lepel is, er een grenslaag-effect optreedt dat de Bernoulli-kracht aan
en uit schakelt. Een andere tamelijk voor de hand liggende aanname is dat de bots
ing van het riet met de lepel niet-elastisch is, zodat bet riet de lepel verlaat met 
een beginsnelbeid gelijk aan nul na de botsing. Het fase-diagram bestaat dan uit 
cirkelbogen met middelpunten in C1 of in C2 1 afhankelijk Van bet feit of Z1 binnen 
of buiten de grenslaag is. Men kan eenvoudig zien dat het diagram stabiel is en 
niet erg gevoelig voor de hoeveelheid rietdemping die zeker aanwezig zal zijn. Zelfs 
indien de botsingen tussen het riet en de lepel gedeeltelijk elastisch zijn, verandert 
de getekende limit-cycle niet essentieel. De gestippelde cirkel, getekend binnen het 
fasediagram van figuur 1.2d representeert ideale niet-gedempte sinusvormige rietbe
weging gesuperponeerd op een stationaire stromingBaangedreven riet-verplaatsing. 
We weten dat de hoekfrequentie van zulke beweging gelijk is aan w = v'f{in. In 
bet diagram van figuur 1.2d is te zien dat de blijvende oscillatie zoals bepaald door 
de limiet-cirkel exact dezelfde afstand per trilling aflegt, maar bijna overal met een 
grotere snelheid. Daarom voorspelt het model dat de frequentie van de blijvende 
druk-aangedreven riet-oscillatie hoger is dan de eigenfrequentie van het riet die kan 
worden gemeten door het riet aan te tokkelen." 

In hoofdstuk 4 wordt dit kwalitatieve model verder uitgewerkt. 
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Figuur 1.2: Fa8ediagrammen voor de beweging vcan het riet 

1.4 Literatuuroverzicht 
.. 
·Jn deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de gepubliceerde literatuur 
over· riet-instrumenten. Voor een overzicht tot en met 1969 worden nu twee alineas 
uit "Fundamentals of Musical Acoustics" van A.C. Benade geciteerd (BENA 76, 
pp435-436]: 

"In 1830, the German physicist Wilhelm Weber described experiments on tbe 
action of organ reeds that led him to a correct theory for the effect of a compli
ant structure (the reed, or, for tbat matter, tbe brass player' s lips) on the input. 
impedance of a column of air. The effect of the reed in providing a yielding dosure 
to an air column is quite separate from its function as a valve. Bouasse devotes a 
very large part of "Instrument& a Vent" (1929 and 1930) to a description and ex
tension of Weber's work on organ reeds, as well as bis own application of it to the 
cane reeds of orchestral woodwinds. 

While many workers have studied the behavior of reeds since the time of Bouasse, 
bis results were neither improved upon nor extended until1963, wben Jobn Backus 
of the University of Southern California described a series of very careful experi
ments on the behavior of clarinet reeds. More recently the Dutch engineer Cornelis 

9 



Nederveen hu repeated and extended Backus's work. Nederveen's studies on wood
winde are detailed in bis excellent little hook, "Acousical Aspects of Woodwind 
Instruments" ( 1969)." 

In het bijzonder hebben Backus[BACK 63] en Nederveen [NEDE 69] eenvoudige 
modellen ontwikkeld voor de stroming langs een riet. De stationaire versnelling in 
de stroming langs het riet is veel groter dan de instationaire versnelling: 

lpü.Vül » p ~; {1.19) 

ofwel 

(1.20} 

waarin u de karakteristieke snelheid van de lucht langs het riet, b de lengte 
van de nauwste spleet gevormd door het riet, w de trillingshoekfrequentie. Dit 
wordt geillustreerd in figuur 1.3. De akoestische deeltjessnelheid u kan voor typische 
muziekinstrumenten bepaald worden met behulp van de vergelijking van Bernoulli: 

u=~ (1.21) 

met p de dichtheid van lucht (p = 1.2kgjm3). Voor een typische blaasdruk van 
103 Pa is u ~ 30m/ s. 

Backus [BACK 63] heeft de stroming langs het riet beschreven met behulp van 
een quasi-stationair model. Hij gaat er van uit dat het debiet U van de lucht langs 
het riet bepaald is door het drukverschil (Po- Po) over de spleet gevormd door het 
riet en de lepel (hfst. 2). Indien er na de spleet loslating van de stroming optreedt 

-{figuur 1.3) dan zal de druk achter de spleet in de lepel gelijk zijn aan de druk in de 
spleet. 

Dit leidt indien wrijving verwaarloosd wordt tot de relatie: 

U=hB~ (1.22) 

Deze formule kan met behulp van debietmetingen in afwezigheid van trillingen 
gecontroleerd worden. Voor een dubbel riet blijkt deze relatie zeer goed overeen te 
komen met de waarnemingen van Nederveen [NEDE 69]. Dit wordt geillustreerd in 
figuur 1.4 

Voor een enkel riet zoals bij een klarinet vond Backus [BACK 63] op grond van 
debietmetingen een afwijkend gedrag: 

(1.23) 

Op enkele kleine korrectietermen na voor dynamische effecten zijn door de meeste 
auteurs in de literatuur ofwel formule vgl(1.22) of de formule van Backus vgl(1.23) 
gebruikt zonder verder hun geldigheid in het geding te brengen [FLET 79a], [THOM 
79], [SCHU 78], [WILS 71], [SANE 87], [BENA 76], etc. 
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Figuur 1.3: Luchtstroming langs het riet met loslating 

Voor de kracht op het riet wordt door sommige auteurs naast het drukverschil Po 
keer het oppervlak van het riet een extra Bernoulli-kracht Fs in de nauwste spleet in 
rekening gebracht. Deze Bernoulli-kracht wordt door Worman [WORM 71] gegeven 
als: 

1 p U2 

Fs =-
2 B h(tan(IJ)}~S, 

(1.24) 

waarbij S, het "effectieve rietoppervlak" zou zijn, ~ de massa per oppervlak
teeenheid van het riet, en tan( IJ) bepaald is door de geometrie van het mondstuk en 

""'ngeveer 30° zou zijn. In de praktijk blijkt deze extra Bernoulli-kracht zeer sterk 
afhankelijk te zijn van de details van de geometrie. Deze ervaring wordt als volgt 
door Benade beschreven [BENA 76, pag. 437]: 

"When the reed is very nearly closed, the air ftowing past it into the mouthpiece 
tip bas a particularly high velocity, which means that there is a Bernoulli force act
ing there trying to help close the reed. The magnitude of this extra closing force 
depends critically on the inside shape of the mouthpiece tip - the region known 
to clarinetists as the baffie. The shaded region at the right-hand end of each ftow 
curve in Fig. 1.5 shows how different baffie profiles can alter the way in which the 
reed doses off the airftow. When the Bernoulli effect is made large, a lower blowing 
pressure P is required to close off the reed. In 1969 my co-worker Walter Worman 
showed that in the simplest case the Bernoulli force is about 3.5 percent of the max
imum tot al force acting on the reed due to pressures P and p. However, we find that 
small changes in the Bernoulli effect above and below this value can have dramatic 
influence on the musical behavior of reed instruments. For example, the saxophone 
loudness changes described in section 13.7 (Fig. 1.6) were produced by deliberate 
alterations in the shape of the last 2 mm of the mouthpiece baffie." 
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Figuur 1.4: Debietmeting1 a.fkomltig uit Nederveen {NEDE 69} 

Opvallend aan vgl(1.24) van Worman en de kwalitatieve uitleg van Benade is 
dat men veronderstelt dat de druk in de spleet {figuur 1.3) bepaald wordt door de 
deeltjessnelheid, waarbij deze deeltjessnelheid afhankelijk zou zijn van de rietopening 
h omdat de totale volumesnelheid U constant zou moeten zijn. Omdat er volgens 
hen geen loslating optreedt (fig.1.7) berekenen zij namelijk de totale volumestroom 
op de volgende manier met behulp van de vergelijking van Bernoulli: 

U=S,n;,~ {1.25) 

"" Hieruit zou blijken dat de volumestroom slechts afhangt van de druk Po en van 
de oppervlakte van de pijpdoorsnede S,n;p· Volgens deze vergelijking vgl(1.25) zou er 
een onrealistisch grote volumestroom in de pijp optreden, namelijk van orde grootte 
van 10-2m8s-1 . 

Dit is echter in contradictie met het gebruik van Bernoulli zoals gegeven in 
vgl(1.22). Hierbij is de volumestroom namelijk wel afhankelijk van oppervlak hB, 
en wel omdat er loslating optreedt zodat er achter de spleet een vrije straal gevormd 
wordt. Dit wordt geillustreerd in figuur 1.3. 

Het is duidelijk dat zonder loslating de ri~thoogt.e h ni~t de volumest.room U kan 
bepalen. Ook is bij loslating de deeltjessnelheid u niet afhankelijk van de rietopening 
h, maar hangt slechts af van de druk Po (vgl(1.21)). 

Een van de eerste taken die we ons hier gesteld hebben is een verklaring voor 
de Bernoulli-kracht beschreven door Worman [WORM 71] en Benade [BENA 76] te 
vinden (Hoofdstuk 3). 

Verder is om niet-lineariteiten in rekening te kunnen brengen door Fletcher uit
voerig gebruik gemaakt van de Krylov-Bogoliubov-techniek [FLET 78]. Deze meth
ode is eenvoudig en voor een deel analytisch, maar is alleen van toepassing op zwakke 
niet-lineariteiten. Een betere maar ingewikkeldere numerieke methode is toegepast 
door Schumacher, Mclntyre en Woodhouse [SCHU 81], [MCIN 83]. 
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.J.6 Opzet van het verslag 

Omdat het riet bij een linguaalpijp een veel grotere invloed heeft op de reso
nantiehoekfrequentie dan bij een klarinet het geval is, kan worden geconcludeerd 
dat het van groot belang is om de stroming langs het riet van een linguaalpijp te on
derzoeken. Dit wordt uitgevoerd in hoofdstuk 3, waarin ook speciale aandacht wordt 
gegeven aan de stroming langs het riet bij zeer kleine rietopening. Daarbij wordt 
een aantal optredende strominga-effecten vrij uitvoerig besproken, omdat hieraan 
in de literatuur nog relatief weinig of geen aandacht besteed is. Vervolgen8 wordt 
in hoofdstuk 4 het riet in model gebracht. Omdat experimenteel blijkt dat bij het 
langzaam opvoeren van de reservoirdruk Po het systeem eerst begint te trillen met 
een frequentie die dicht bij de frequentie van een neutrale trilling ligt is het zinvol 
om eerst de freqenties van de neutrale trillingen te onderzoeken. Dit betekent dat 
volstaan kan worden met een lineair model en harmonische oscillaties a * eiwt. Voor 
dit lineaire model blijkt in hoofdstuk 4 da.t het mogelijk is de rietbeweging exact op 
te lossen. Deze exacte oplossing werd in de tot nu toe gepubliceerde literatuur ver
vangen door een zeer sterke vereenvoudiging, waarbij bet riet werd opgevat als een 
eenvoudig massa-veer systeem met constante massa m en constante veerkonstante 
k. 
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De in werkelijkheid optredende oscillaties zijn zo groot dat er niet-lineaire ef
fecten optreden, die ook bepalend zijn voor de amplitude van de oscillaties. De 
invloed van deze niet-lineariteiten op de resonantiehoekfrequentie wordt in hoofd
stuk 5 met behulp van de Krylov-Bogoliubov techniek uitgewerkt. Ook wordt in 
hoofdstuk 5.2 voor een bijzonder geval een analytische oplossing gegeven voor het 
model voorgesteld door Houtema (paragraaf 1.3). 

Tenslotte worden zowel het lineaire model als de voorspelde niet-lineaire ef
fecten vergeleken met experimenten aan een linguaalpijp. Deze experimenten worden 
beschreven in hoofdstuk 6. 
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Figuur 1.7: Stroming langs het riet indien er geen loBlating zou optreden 
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Hoofdstuk 2 

De geometrie van een 
linguaalpijp 

In een linguaalpijp wordt de geluidsgolf opgewekt door het trillen van het riet. Dit is 
een metalen plaatje van ongeveer 5 cm lang, 0.5 cm breed en 0.5 mm dik. De meest 
gebruikte metalen zijn bard messing en fosforbrons. Het riet bevindt zich in de voet 
van de pijp en is aan een kant vaat ingeklemd (z = 0), terwijl het andere uiteinde 
(de tip) zich vrij kan bewegen (z = 1). Het riet slaat op de lepelrand (opslaande 
rieten). Wanneer echter het riet vrij heen en weer zwaait tussen de lepelopening, 
heet het riet doorslaand. Als materiaal voor de lepel wordt messing of hard hout 
gebruikt. De hier verder beschreven tongwerken zijn van het opslaande type. Dit 
wordt geillustreerd in figuur 2.1. 

Figuur 2.1: Ltngtedooranede van een linguaalpijp 

De lengte van het riet kan van buitenaf worden veranderd met de stempen. In de 
I'Witstand vertoont het riet meestal een licht naar boven gekromde vorm. Hierdoor is 
er een kleine opening van ongeveer 1 mm tussen de tip van het riet en de lepel (ook 
wel mondstuk, snavel of keel geheten). De aan de onderkant van de voet toegevoerde 
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lucht kan alleen door dese opening ontsnappen, en komt dan in de pijp terecht. Dit 
wordt geillustreerd in figuur 2.2. 

tieb 

Figuur 2.2: Luchtatroom vanuit de vod in de pijp 

Deze luchtstroom wordt periodiek gemoduleerd door de trillingen van het riet. 
Als het riet trilt met een frequentie tussen ongeveer 20 Hz en 20 kHz ontstaat er in de 
pijp een akoestische golf die waargenomen kan worden als geluidsgolf. De klankkleur 

·Van deze celuidsgolf (d.w.z. het spectrum van boventonen) wordt hoofdzakenlijk 
bepaald door de vorm van de pijp en van het pijpeinde. De in de praktijk van de 
orgelbouw toegepaste registers vertonen een grote verscheidenheid in pijpvormen: 
zowel cylindrische als konische pijpen, met open- of (half-)gedekt uiteinde komen 

.voor, met allerlei tUSI!Ienvormen. Dit wordt geillustreerd in figuur 2.3. De hier 
verder beschreven pijpen bestaan uit vier delen: bij de voet van de pijp eerst twee 
cylindrische stukken, gevolgd door twee konische stukken, en een open uiteinde. (Dit 
is het zogenaamde hobo-register). Dit wordt geillustreerd in figuur 2.1 
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Meest voorkomende tongwerken (a. Trompet; b. Fagot of Schalmei; c. Hobo; d. Engelse hoorn; 
e. Kromlworn; f. Trompetregaal; g. Dulciaan; h. Dulciaanregaal (Vox humana); i. Spi/regaal; j. Trompet
musette; k. Musette; I. Kegelregaal (Vox humana); m. Gedekte trompet; n. Klokfagot; o. Roerschalmei; 
p. Sordoen of Ranket). 

Figuur 2.3: Meest voorkomende tongwerken 
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Hoofdstuk 3 

De stroming langs het riet 

3.1 Inleiding 

Aan de voet van de pijp wordt lucht toegevoerd onder een overdruk Po t.o.v. de 
atmosferische druk. Deze lucht kan slechts ontsnappen door een kleine opening 
tuuen het riet en de lepel, en stroomt dan in de pijp. Door de trilling van het riet 
wordt de instroomopening periodiek vergroot en verkleind, waardoor in de pijp de 
luchtdruk en de luchtsnelheid ook zullen gaan oscilleren. Op deze wijze wordt de 
akoestische golf in de pijp door het riet aangedreven. Het is nu van belang om van 
de akoestische golf in de pijp zowel de druk p(t) als de volumesnelheid U(t) vlak 
achter het riet te kunnen berekenen als functie van de uitwijking van het riet. Ook 
moet de ten gevolge van de stroming uitgeoefende kracht op de onderkant van het 
riet worden berekend omdat deze kracht bepalend is voor de beweging van het riet. 
Het is hiervoor van belang om de eigenschappen van de luchtstroom langs het riet 
meer in detail te beschrijven. 

In feite is de stroming langs het riet een voorbeeld van een drie-dimensionaal 
instationair stromingsprobleem met complexe randvoorwaarden die bepaald worden 

·"door de preciese geometrie van riet en lepel. Daarbij kan er eventueel turbulentie 
optreden, en kan er een terugkoppeling bestaan tussen de riettrilling en de reservoir
druk in de voet van de pijp. Omdat het aldus te formuleren probleem praktisch niet 
hanteerbaar is wordt een aantal benaderingen toegepast. Om tot een model van de 
stroming te komen wordt gebruik gemaakt van numerieke simulaties die verricht zijn 
voor de geometrie van een dubbel riet. Ondanks het feit dat de geometrie van een 
dubbel riet niet overeenkomt met die van een enkel riet kunnen we verwachten dat 
de stroming een analoge afhankelijkheid van het getal van Reynolds zal vertonen. 

19 



3.2 Twee-dimensionale beschrijving van de stroming 
langs het riet 

Het totale bovenoppervlak van de lepel is gelijk aan het oppervlak van het riet: 
S = B•l. De rand van de lepel heeft een oppervlak Sr, waartegen het riet slaat. De 
opening in de lepel waardoor de lucht kan instromen heeft een oppervlakS- Sr. De 
breedte van deze lepelrand wordt genoteerd als b. Dit wordt geïllustreerd in figuur 
3.1. Voor deze geometrie kan Sr worden geschreven als Sr= b(2l + B- 2b). 

Tob/ opp.lqJ: S=B·l 

Figuur 3.1: Bovenaanzicht lepel 

De instroom van de lucht vindt zowel plaats aan de voorkant van het riet als aan 
..de twee zijkanten van het riet. Omdat het drukverschil Po- p(t) veel groter is dan 
de drukgradient in de voet langs de buitenkant en langs de binnenkant van de lepel 
kan worden aangenomen dat de instroom loodrecht op de rand van de lepel staat, 
zoals is aangegeven in figuur 3.1. 

Figuur 3.2: Luchtinstroom vcmuit de zijkanten van het riet 
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Voor frequenties lager dan 1 kHz is het eet al van Helmholtz He = I/>. van de 
ordegrootte 10-1. (I is de lengte van het riet en>. is de soUlengte van de akoestische 
golf). Dit betekent dat de akoestische druk in de lepel over het cehele oppervlak 
S - Sr ale uniform mag worden beschouwd. Omdat h < I kan de instroom aan de 
beide zijkanten van het riet (figuur 3.2) en de instroom aan de voorkant van het riet 
(figuur 3.3) worden opgevat als een twee-dimensionale stroming zoals geilluetreerd 
in figuur 3.4. 

Figuur 3.4: Twee-dim. luchtinatroom onder het riet 

Nadat de instromende lucht de rand Sr gepasseerd is komt deze in de lepel van 
alle kanten samen onder de akoestische druk p(t). De bij deze akoestische druk 
behorende stationaire term is hierbij niet inbegrepen. Deze stationaire term kan 
namelijk worden verwaarloosd omdat de stationaire drukval in de pijp veel kleiner 
is dan de reservoirdruk Po. De beschrijving van de luchtinstroom onder het riet zal 
zich verder bepalen tot de twee-dimensionale situatie zoals geschetst in figuur 3.4, 
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waarbij de rietopening h nog wel zal afhangen van de plaats op de rand van de lepel 
ten gevolge van de kromming van het riet. 
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3.3 Schattingen van kengetallen 

Door het schatten van een viertal dimensieloze getallen (kengetallen) blijkt dat de 
volgende vereenvoudigingen in goede benadering toegepast kunnen worden: 

1. Reynolds: verwaarloosbare viscositeit, en geen turbulentie. 
Het getal van Reynolds geeft een maat voor de verhouding tussen de stationaire 

traagheidekrachten en de viskeuze krachten. Er geldt: 

Re= u•ho 

" 
(3.1) 

waarin 11 de kinematische viscositeit van lucht, u de stroomsnelheid van de lucht, en 
ho de afstand tussen de lepel en het riet is. Door middel van meting van het debiet 
(= u • B • ho, met B de breedte van de stroming) aan een trillend riet blijkt dat 
Re 11::$ 2000 > 1. [KUIP 88]. Uit de debietmeting volgt verder dat de stroomsnelheid 
ongeveer 30 m/s bedraagt. Voor een veel kleinere rietopening bijv h = 10-6m wordt 
het getal van Reynolds van de grootte orde 1 en mag de stroming zeker niet meer als 
wrijvingsloos worden beschouwd. Omdat verder voor alle voorkomende uitwijkingen 
van het riet geldt dat Re < 2300 mag worden aangenomen dat er geen turbulentie 
optreedt [BIRK57]. 

2. Strouhal: stationariteit. 
Het getal van Strouhal geeft een maat voor de verhouding tussen de instationaire 

en de stationaire traagheidskrachten. Er geldt: 

Str = 6* I 
u 

(3.2} 

waarin u de stroomsnelheid van de lucht, I de frequentie, en b de breedte van de 
rand van de lepel is. Dit wordt geillustreerd in figuur 3.1. 
. Voor frequenties tot 1 kHz is Str van grootteorde 10-2 « 1. Dit betekent dat 

de stroming mag worden beschouwd als zijnde quasi-stationair. 

3. Froude: verwaarlozing van de zwaartekracht. 
Het getal van Froude geeft een maat voor de verhouding tussen de stationaire 

traagheidekrachten en de zwaartekracht. Er geldt: 

u2 
Fr=-

g•D 
(3.3} 

waarin g de versnelling van de zwaartekracht is. D is de uitgebreidheid en u de 
snelheid van de stroming in de richting van de zwaartekracht. Omdat Fr van de 
orde van grootte 104 » 1 is, is de zwaartekracht te verwaarlozen. 

4. Mach: incompressibiliteit. 
Het getal van Mach geeft de verhouding tussen de stroomsnelheid van de lucht 

en de geluidssnelheid. Er geldt: 

u 
Ma=

c 
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waarin c de geluidssnelheid is. Omdat (Ma)2 van ordegrootte 10-2 is, kan de stro
ming als incompressibel beschouwd worden. Uit de continuiteitsvergelijking volgt 
dan dat de divergentie van de snelheid nul is: V .il = 0 

Uit deze vier benaderingen (verwaarloosbare viscositeit, stationariteit, incom
pressibiliteit en verwaarloosbare zwaartekracht) volgt dan de vergelijking van 
Bernoulli kan worden toegepast: 

1 2p2u(t) + p(t) =Po (3.5) 

met Po is constant langs een stroomlijn 

Voor het gedeelte van het stromingeveld waarvoor aan de extra voorwaarden 
voldaan is dat de stroming rotatievrij is en de entropie constant is geldt dat Po 
uniform is. Er is dan sprake van een zogenaamde Potentiaalstroming. 

Het belangrijkste resultaat van het schatten van kengetallen is dat de stro
ming mag worden beschouwd als een (quasi-stationaire) Potentiaalstroming. De 
quasi-stationaire akoestische druk over het oppervlak S- Sr, die als uniform wordt 
beschouwd omdat He<: 1, wordt verder aangeduid met p0 • De bijbehorende quasi
stationaire volumestroom wordt verder aangeduid met U0 • 

Belangrijk is dat deze benadering alleen mag worden toegepast indien het getal 
van Reynolds niet te klein is, wat overeenkomt met een niet te kleine rietopening. 
Beneden een bepaalde minimale opening van het riet is de stroming wrijvingsge
domineerd, en ontstaat er een zogenaamde Poiseuillestroming. De overgang van Po
tentiaalstroming naar Poiseuillestroming vindt niet plotseling plaats, maar verloopt 
geleidelijk over een bepaald interval van de waarde van het getal van Reynolds. 
Dit komt overeen met een bepaald interval van de rietopening h. De maximale 
waarde van het getal van Reynolds waarbij nog sprake is van een Poiseuillestro
ming, alsmede de grootte van het traject waarover de overgang plaatsvindt tussen 

)>eide typen stroming kunnen worden bepaald met behulp van numerieke simulaties 
van de (quasi-stationaire) stroming langs het riet. Alvorens dit uit te voeren worden 
nu eerst de specifieke stromingseigenschappen nader uitgewerkt voor beide extreme 
situaties: volledig wrijvingsgedomineerde stroming voor een zeer klein Reynoldsge
tal, en volledig wrijvingsloze Potentiaalstroming voor een zeer groot Reynoldsgetal. 
Het zal blijken dat bij eenzelfde drukverschil Po - Po verschillende waarden ontstaan 
voor de volumestroom U0 en voor de op de onderkant van het riet uitgeoefende 
kracht. 
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3.4: Twee-dimensionale Potentiaalstroming 

Beschouwd wordt de twee-dimensionale stationaire instroom vanuit een reservoir op 
druk Po tussen twee half-oneindige parallelle platen op onderlinge afstand h. Dit 
is het zogenaamde "Borda-mouthpiece" (KINS 82]. Deze geometrie is vergelijkbaar 
met die van een dubbel riet. Door de symmetrie is hierbij de potentiaalstroming 
eenvoudiger te beschrijven dan bij een enkel riet. Wel zullen de bij een enkel riet 
optredende effecten gelijksoortig zijn aan die bij een dubbel riet. Daarom wordt de 
Potentiaalstroming nu verder uitgewerkt voor een dubbel riet. 

De druk tuilBen de platen op oneindige afstand van de instroomopening is p00 • 

Omdat de stroming als wrijvingsloos en incompreMibel wordt beschouwd, en omdat 
de zwaartekracht verwaarloosd wordt, is de vergelijking van Bernoulli van toepas
sing: 

1 
2pu2(t) + p(t) =Po (3.6) 

met Po is constant langs een stroomlijn 

Er treedt loslating op, d.w.z. er ontstaat een vrije straal die aan beide zijden 
begrensd wordt door "vrije" stroomlijnen. Dit wordt geillustreerd in figuur 3.5. 

' 

Figuur 3.5: Twee-dimensionale vrije straal bij Borda's mouthpiece 

De lucht tussen de platen en buiten de vrije straal wordt beschouwd als zijnde in 
rust. Uit de vergelijking van Bernoulli kan dan worden afgeleid dat de snelheid en de 
druk langs de vrije stroomlijnen constant zijn. Ver verwijderd van de instroomopen
ing ontstaat een parallelle stroming met een constant en uniform drukprofiel en een 
constant en uniform snelheidsprofiel. Uit de vergelijking van Bernoulli volgt dat 

u~ = u.,,Nml;;. = J2{Po; p~J (3.7) 
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De bijbehorende volumesnelheid is 

U= QU00hB (3.8) 

waarin Q de contractieconstate is, en B de breedte van de vrije straal. De contrac
tieconstante kan als volgt met behulp van de impuls-heboudswet bepaald worden: 

Neem als volume het complete reservoir op druk Po alsmede de volledige vrije 
straal met einddruk p00 • Dit wordt geillustreerd in figuur 3.6 . 

. i 

Figuur 3.6: Vriie 1traal en lollating 

Dan is de per tijdseenheid uit dit volume stromende impuls gelijk aan de kracht 
uitgeoefend op de vrije straal: 

S(Po- Poo) = QSpu!, (3.9) 

waarinS de oppervlakte van de doorsnede van de stroming is. 

Uit vgl(3.9) volgt dat 

Q = Po -2Poo (3.10} 
PUoo 

Nu kan u00 worden geelimineerd met de vergelijking van Bernoulli waarna direkt 
volgt dat 

Q = 1/2 {3.11} 

Dit betekent dat de volumesnelheid van de instromende lucht gelijk is aan 

U= hB _f2(Po- Poo) 
2 V p 

(3.12} 

De druk op de binnenkant van de platen is constant en uniform verdeeld, en is gelijk 

aan Poo· 
Nader uitwerken van de vorm van de vrije stroomlijnen levert op dat deze 

voorgesteld worden door 
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~ -1{ } h = 
2

,.. sin2(9/2) +log (cos(tl/2)) (3.13) 

! = ...!_ {9 - sin(tl)} 

h ""' 
(3.14} 

waarin I loopt van 0 tot "' (KINS 82). Hieruit blijkt dat op een afstand 0.5 * h van 
de instroomopening de contractie al 0.510 is, op afstand 0.75 * h is de contractie 
0.5021, en op een afstand h is de contractie al 0.50044. De contractie van de vrije 
straal tot de uiteindelijke breedte verloopt dus over een zeer korte afstand van de 
instroomopening. Dit wordt geillustreerd in figuur 3. 7. 

1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 
-0.25 o.oo 0.25 0.50 0.75 

2X/h 
1.00 1.25 1.50 

Figuur 3.7: Vrije stroomlijn in Borda-mouthpiece. x= 0 is de voorkant 
(de tip) vcan het riet, x < 0 is vóór de instroomopening, 11 = 0 is de 

~· onderste plcaat van het dubbele riet, en 2y/h = 1 is midden tussen de 
twee plcaten. 

De waarde van a kan in werkelijkheid iets afwijken van de theoretische waarde 
a = 0.5. Als bijvoorbeeld de twee randen van de platen niet scherp maar afgerond 
zijn, is a < 0.5. Bij sterk afgeronde randen is het mogelijk dat er geen loslating 
optreedt. Als de platen niet parallel zijn maar uit elkaar gaan in de richting van de 
stroming is a > 0.5. In de situatie waarbij de twee halfoneindige platen in elkaars 
verlengde liggen op onderlinge afstand h (gat in een vlakke wand) is de waarde van o 
gelijk aan 1r /(1r+2) j::::$ 0.611 [MILN 60]. Omdat bij het enkele riet uit een linguaalpijp 
de onderste plaat is vervangen door de lepel waarvan de voorkant loodrecht staat 
op het riet {dit wordt geillustreerd in fig.3.3) is te verwachten dat in dit geval zal 
gelden: 0.5 < a < 0.611. 

Een experimentele bepaling van a voor twee parallelle platen leverde op dat 
a = 0.541. Voor twee platen in elkaars verlengde op onderlinge afstand h werd een 
contractieconstante a= 0.632 gemeten [BIRK 57]. 

Het getal van Reynolds voor deze Potentiaalstroming wordt gegeven door 

Re = ah V2p(Po- Poo) (3.15) 

" 
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waarin p de dichtheid van lucht en f7 de dynamische viscositeit is ('7 = pv). 
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3.6 Twee-dimensionale Poiseuillestroming 

Bij de Poileuillestroming is de wrijving dominant. Beschouwd wordt een volledig 
ontwikkelde twee-dimensionale stroming tussen twee leer grote parallelle platen op 
onderlinge afstand h, onder verwaarlo1ing van de instroom- en uitstroomverschijnse
len aan de randen van de platen. De stroming wordt als incompressibel beschouwd, 
en de zwaartekracht wordt verwaarloosd. Er ontstaat dan een parabolisch snelbeid
eprofiel en een lineaire drukafname in de richting van de stroming. De stroomsnelbeid 
als functie van de afstand 11 tot de onderste plaat is 

u(tl) = - 1 
dp • tl(tl- h) 

2'1 dz 

waarin '1 de dynamische viscositeit is. De bijbehorende volumesnelbeid is 

U= -h3 Bdp 
12'1 dz 

(3.16) 

(3.17) 

waarin B de breedte van de stroming is. De druk is onafhankelijk van de afstand 
t1 m.a.w. er is een uniform drukprofieL Voor de Poiseuillestroming geldt de volgende 
uitdrukking voor het getal van Reynolds: 

Re= ph' dp 
12'12 dz 
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3.6 Numerieke stromingssimulaties 

De oversans van een recht snelheidsprofiel bij Potentiaalstroming voor een Reynolds
setal van srootte orde lOS naar een parabolisch snelheideprofiel bij Poiseuillestr~ 
ming voor een Reynoldsgetal van grootte orde 1 kan zichtbaar gemaakt worden 
d.m.v. numerieke simulaties. De simulaties zijn uitgevoerd met het programma 
Phoenics door S.G. Kruijswijk in het kader van een afstudeeronderzoek [KRUI 88]. 
Het programma Phoenics gaat uit van een twee-dimensionale stationaire incom
preuibele stroming bij een constant drukverschil tuuen de reservoirdruk Po en de 
einddruk p0 • De door S.G. Kroijswijk gebruikte geometrie alsmede de te varieren 
parameterwaarden zijn op ons verzoek gekozen. 

De stroming wordt gesimuleerd voor verschillende waarden van het Reynoldsge
tal voor twee parallelle platen van constante lengte, maar met een variabele onder
linge afstand. Alle simulaties werden uitgevoerd bij een constante waarde van de 
dichtheid en van de viscositeit. Halverwege tussen de platen is er een symmetrievlak 
waarop als randvoorwaarde is gesteld dat de verticale snelheid (d.w.z. de snelheid 
loodrecht op de richting van de platen) nul moet zijn. Als verdere randvoorwaarden 
is gesteld dat de reservoirdruk op bepaalde (grote) afstand van de instroomopening 
uniform is, en dat er aan het einde van de platen een uniform drukprofiel optreedt. 
Aan deze laatste voorwaarde wordt voldaan door zowel Potentiaalstroming als door 
Poiseuillestrom.ing. 

Omdat Re = uho/v kan uit de simulaties voor verschillende waarden van het 
Reynoldsgetal afgeleid worden bij welke rietopening de overgang plaatsvindt tussen 
Potentiaalstroming en Poiseuillestroming. Behalve het getal van Reynolds is ook de 
geometrie, d.w.z. de verhouding h/b van belang voor de stroming. 

In figuur 3.8 t/m 3.15 zijn voor vier verschillende waarden van het getal van 
Reynolds de simulaties weergegeven van de snelheidsvectoren, en van het verloop 
van de druk vlak langs de binnenkant van het riet. Deze druk is bepalend voor de 
door de stroming op het riet uitgeoefende kracht. 

"" Om de snelheidevectoren ook bij kleine waarden van Re goed zichtbaar te maken 
zijn hier de figuren vergroot afgebee~d. 

Figuur 3.8: 
Tot Re = 16 en h/b = 1/60 is er geen loslating, en ontstaat er reeds na op een 

afstand h/2 van de instroomopening een parabolisch snelheideprofieL Omdat in dit 
geval de lengte van de platen een factor 60 groter is dan h is er over nagenoeg de 
gehele lengte een parabolisch snelheidsprofiel, met ook een lineaire drukdaling Dit 
wordt geillustreerd in figuur 3.9, waarin curve nr. 1 het drukverloop midden tuRRP-n 
de twee platen voorsteld; curve nr. 3 is het drukverloop vlak langs het oppervlak van 
de binnenkant van een plaat, en curve nr.2 is het drukverloop langs een stroomlijn 
die tussen nr.l en nr.3 in ligt. In verband met de kracht op het riet is het door curve 
nr. 3 gegeven drukverloop van belang. In dit geval kan de stroming dus worden 
opgevat als een Poiseuillestroming. Re = 16 komt bij een drukdaling van 3 * 105 

Pa/m overeen met een rietopening h = 5 * 10-5 m. 

Figuur 3.10 en 3.11 
Voor het gebied 16 < Re < 880 en 1/60 < h/b < 1/6 is er een overgangsgebied: 

eerst ontstaat er loslating over een lengte ongeveer gelijk aan de instroomopening h, 
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waarna de 1troom weer gaat aanliggen en er weer een parabolisch snelheidsproftel 
ontstaat. Dit opnieuw gaan aanliggen van de stroming wordt het "Coanda-effect" 
genoemd. (HEZE 74]. Voor deze waarden van het Reynoldsgetal is er dussprake van 
een tussenvorm tu~~en Poiseuillestroming en Potentiaalstroming [ROUV 88]. Een 
nadere uitwerking van dit type stroming wordt gegeven in de volgende paragraaf 
3.7. 

Figuur 3.12 t/m 3.15 
Vanaf Re = 880 en h/b = 1/6 is er duidelijk sprake van loslating, en ontstaat 

een vrije straal met uniforme snelheid van ongeveer de halve breedte van de in
stroomopening. Ook treedt de bij een Potentiaalstroming behorende constante druk 
op in de richting van de stroming, zoals te zien is in de drukproftelen. Er is dus 
sprake van een Potentiaalstroming voor Re ;;:: 880 wat overeenkomt met een rieto
pening h ;;:: 5 • 10-4 m. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat het wel of niet gaan aanliggen van de 
stroming voorbij de afstand h kan worden bepaald door een zeer kleine verandering 
van de randvoorwaarden. In feite kan er voor deze waarden van Re zowelsprake 
zijn van aanliggen (" Coanda-effect") als van een volledige vrije straal over de gehele 
lengte van de platen. Dit verschijnsel kan bij een trillend riet aanleiding geven tot 
hysterese in de kracht op het riet. (zie hfst.3.8). 

De in fig. 3.8 t/m 3.15 geillustreerde numerieke stromingssimulaties worden 
experimentaal bevestigd door Laser-Doppler-metingen, die zijn uitgevoerd door J .P. 
Marrou-Maurieres [MARR 88]. 
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S. 7 Model voor de kracht op het riet als functie van 
de rietopening 

Er wordt nu eerst een vereenvoudigd (quasi-)stationair model afgeleid voor de niet
lineaire kracht op het riet ten gevolge van de stroming indien sprake is van gedeel
telijke loslating tussen twee parallelle platen met lengte b. Deze geometrie is op 
de eerste plaats te vergelijken met een dubbel riet. Maar omdat te verwachten is 
dat bij een enkel riet soortgelijke effecten zullen optreden als bij een dubbel riet, 
wordt in het tweede deel van deze paragraaf uit het model van het dubbel riet een 
uitdrukking afgeleid voor de kracht op een enkel riet. 

Zoals in de numerieke simulaties in hfst. 3.6 te zien is, is er bij 16 < Re < 880 
en 1/60 < hfb < 1/6 sprake van gedeeltelijke loslating. Dit houdt in dat voorbij de 
instroomopening de stroming eerst loslaat van de wanden zoals dat ook gebeurt bij 
een Potentiaalstroming (zie hfst. 3.4). De afstand waarover de loslating optreedt 
is van de orde van grootte van de instroomopening h. Dit wordt geillustreerd in 
fig. 3.10 en in fig. 3.12. Ongeveer halverwege de loslating, dus op afstand ~ h/2 
van de instroomopening is de contractie maximaal. Deze plaats wordt de "Vena 
Contracta" genoemd. Dit wordt geillustreerd in figuur 3.16. Daarna gaat de stroom 
weer aanliggen tegen de wanden, en ontstaat er een nagenoeg lineaire drukafname 
in de richting van de stroming zoals dat ook het geval is bij een Poiseuillestroming 
(zie hfst. 3.5 en fig. 3.11 en fig. 3.13). 

Om nu zowel de loslating als de lineaire drukval in één model onder te brengen 
wordt de volgende vereenvoudiging toegepast: over het gedeelte van loslating wordt 
de stroming opgevat als zijnde een Potentiaalstroming, waarbij dus de vergelijking 
van Bernoulli van toepassing is, terwijl de stroming voorbij de afstand h wordt 
opgevat als een volledig ontwikkelde twee-dimensionale Poiseuillestroming met line
aire drukvaL (Uiteraard is er in werkelijkheid sprake van een geleidelijke overgang 
van een recht snelheidsprofiel naar een parabolisch snelheideprofiel in plaats van een 
plotselinge overgang). Op deze wijze is ook meteen het drukminimum te verklaren 

êiat optreedt bij de Vena Contracta (Dit wordt geillustreerd in fig. 3.11 en fig. 3.13). 
Volgens de vergelijking van Bernoulli heeft namelijk de verhoogde stroomsnelheid 
ten gevolge van de contractie tot gevolg dat de druk daalt. Bij het gaan aanliggen 
wordt de snelheid weer lager en stijgt de druk weer. 

Teneinde een uitdrukking voor de kracht F op het riet ten gevolge van het 
drukverschil Po - Pa af te leiden wordt het verloop van de druk als volgt vereen
voudigd voorgesteld: over een afstand h is de druk gelijk aan de druk in de Vena 
Contracta Pf)c· Dan stijgt de druk plotseling tot de waarde P behorend bij het be
gin van het Poiseuillestuk. Dan daalt de druk lineair over een afstand b- h tot de 
(gegeven) einddruk Pa· Dit wordt geillustreerd in figuur 3.17. 

Het verband tussen de druk P en de (gemiddelde) snelheid < u > op het punt 
waar de stroom gaat aanliggen (x= h) kan nu op twee manieren afgeleid worden: 

1) omdat over het stuk 0 < x < h de vergelijking van Bernoulli geldt, geldt op 
x= h dat 

1 
Po= P+ 2P <u >2 (3.19) 

waarbij het snelheidsprofiel als uniform is verondersteld. 
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2) over het gedeelte h < :r < 6 is er een Poiseuillestroming, en ontstaat ten gevolge 
van het drukverechil P- Po de volgende gemiddelde snelheid: 

(P- Po)h2 

< u > = ""--"""'7:;;.......:'-:-7-
12q(b- h) 

(3.20) 

Uit deze beide vergelijkingen kunnenPen <u> worden opgelost. <u> wordt 
dan gegeven door de volgende vergelijking: 

<u>= (
12q(b- h)) 2 ~(R _ ) _ 12q(b- h) 

h2 + 0 Po h2 p p p 

Vervolgens kunnenPen Pvc worden berekend met: 

1 2 
P = Po- 2P <u> 

P. = n0 _ .J!.._ < •. >2 
VC ~I 20!2 "" 

waarin a de contractieeonstante is op de plaats van de Vena Contracta. 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

De totale ( omhooggerichte) kracht F op de bovenste plaat met lengte b en breedte 
B ten gevolge van het drukverloop uit figuur 3.17 is: 

F = B { Pvch- Pob + ~(b- h)(P +Pa)} (3.24) 

Pue en P kunnen met vgl(3.22) en vgl(3.23) worden uitgedrukt in de stroom
snelheid < u >, wat leidt tot de volgende uitdrukking voor de dimensieloze kracht 
F': 

F' = 
-F 

(3.25) 

waarin< u> gegeven wordt door vgl(3.21). 
Bij constante waarden van de parameters p, q, b, en Po- Pa kan de krachtFop 

het dubbele riet berekend worden als functie van de rietopening h. In figuur 3.18 is 
deze kracht uitgezet voor dezelfde parameterwaarden als gebruikt in de numeriPke 
simulaties, namelijk: p = 1kgm-8 , '7 = 2 * 10-6 Pas, b = 2.7mm, en Po - p,1 = 
2000Pa. Verticaal is de dimensieloze kracht F' = -F/(Bb[Po- Pa]) uitgezet. 

In deze grafiek zijn verder nog acht punten uitgezet die werden berekend uit 
de numerieke simulaties bij de volgende waarden van het getal van Reynolds: Re = 
0.017, 0.14, 1.5, 16,100,375,880,1530. De kracht is hierbij berekend door middel van 
integratie van de druk over het rietoppervlak. 

Te zien is dat de overeenstemming tot Re = 375 zeer goed is. Voor hogere 
waarden van Re liggen de waarden van F' uit de simulaties dichter bij 1 dan berekend 
met vgl(3.25). Dit is te verklaren uit het feit dat voor hoge Re en hoge waarde van 
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la/6 de stroming niet meer gaat aanliggen, maar er volledige loslating optreedt (Dit 
wordt geillustreerd in fig. 3.6 en in fig. 3.14). In dat geval is F' = 1. 

Het tot zover afgeleide model voor de kracht op het riet ten gevolge van gedeel
telijke loslating wordt nu toegepast op de geometrie van het enkel riet. Zoals te zien 
ie in fig. 3.1 t/m 3.3 is bij het enkel riet de onderste plaat vervangen door de rand 
van de lepel met oppervlak S.,. De in het voorgaande afgeleide uitdrukking voor de 
kracht F vgl(3.25) is alleen van toep881!1ing op dit oppervlak. Over het resterende 
oppervlak S - S., staat er op de onderkant van het riet de akoestische druk p0 ten 
gevolge van loslating (zie hfst. 3.4). Aangenomen wordt dat bij de tip van het riet 
en ook aan de zijkanten van het riet de stroming loslaat over een afstand h gelijk 
aan de afstand van de tip tot de lepel. Dit betekent dat de totale omhooggerichte 
kracht op het enkele riet kan worden geschreven als: 

F = - ( S - S., )(Po - Po) - { ~~ } * 

* { (b- h)(Po- Po)+~ <u >2 [b + h (:2 - 1)]} (3.26) 

waarin B de breedte van het riet, l de lengte van het riet, b de breedte van de 
rand S., = b(2l + B- 2b) van de lepel, S =BI het rietoppervlak, en <u> gegeven 
wordt door vgl(3.21). 

In dimensieloze vorm gaat deze kracht over in: 

F' = 
-F 

S(Po- Po) 
S., 

= 1--+ s 
+ { 2~~} * {b-h+ 2(Pop- Po) < u >

2 [b + h (:2 - 1)] }(3.27) 

Deze Bernoulli-kracht op het enkele riet is ook in figuur 3.18 uitgezet. Voor de 
parameters werden de waarden uit hfst. 4.8 bebruikt, de rietlengte is gelijk aan 
l = 0.017m, en het drukverschil is Po -Po = 2000Pa. 

Als de rietopening h zeer klein is, volgt uit vgl(3.27) en vgl(3.21) dat 

F' = 1- S., 
28 

(3.2R) 

Indien de rietopening h zo groot is dat volledige loslating optreedt is vgl(3.27) 
niet meer geldig, en wordt F' gelijk aan: 

F' = 1 (3.29) 

Het is nu interessant om terug te komen op de stelling van Benade dat bij kleine 
rietopening h de Bernoulli-kracht belangrijk wordt ten gevolge van de zeer hoge 
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snelheid van de luchtstroming langs het riet (1ie inleiding 1.4, vgl(1.25)). Daardoor 
aou volsens Benade het riet tegen de lepel gedrukt worden. 

Het blijkt dat ten gevolge van volledige loslating de stroomsnelheid slechts 
afhangt van het drukverschil (Po - Pca), en niet van de rietopening h: vgl(3.7). 
Voor kleinere rietopening ontstaat er wel een Bernoulli-kracht, maar slechts over 
een afstand van de orde grootte van h. Voor afnemende h wordt de wrijving over 
het resterende gedeelte (d.w.z. vanaf het punt waar de stroming weer gaat aan
liggen) alsnel dominant, zodat dus voor kleine h het riet steeds minder sterk tegen 
de lepel gedrukt wordt. Wel is de Bernoulli-kracht belangrijk voor het verklaren 
van het verloop van de kracht op het riet als functie van de rietopening h. Ook 
kan de1e Bernoulli-kracht belangrijk zijn vlak voordat volledige loslating optreedt 
bij het openen van het riet. Dan treedt namelijk loslating op over een relatief groot 
gedeelte van het riet. 

De invloed van deze niet-lineaire kracht op de resonantiehoekfrequentie wordt 
verder uitgewerkt in hfst. 5.3 met behulp van de Krylov-Bogoliubov-techniek, en ook 
in hfst. 4.9 door middel van een lineaire benadering rond de stationaire uitwijking 
ho. 
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3.8 Hysterese tussen loslating en aanliggen van de 
stroming langs het riet 

In deze paragraaf wordt slechts op kwalitatieve wijze melding gemaakt van het ver
schijnsel hysterese omdat dit van belang kan zijn in verband met eventueel verder 
onderzoek. 

De hier bedoelde hysterese treedt op in de stroming langs het riet. Zoals als bleek 
bij de numerieke simulaties in hfst. 3.6 treedt er bij zeer kleine rietopening geen los
lating op, terwijl de stroming bij grote rietopening loslaat over de gehele lengte van 
het riet. Zoals opgemerkt in hfst. 3.6 in verband met de randvoorwaarden is er bij 
een geometrie met een tussenliggende rietopening in feite sprake van twee mogeli
jkheden: ofwel volledige loslating, of het weer gaan aanliggen van de stroming. De 
overgang tussen twee van deze toestanden gaat vaak gepaard met hysterese, zoals 
bijvoorbeeld kan worden gezien bij de stroming langs een vliegtuigvleugel in verschil
lende hoeken ten opzichte van de luchtstroming. Welke van deze twee mogelijkheden 
optreedt hangt af van de voorgeschiedenis. Als het riet zich verwijdert van de lepel 
duurt het relatief lang voordat loslating over de gehele lengte van het riet optreedt, 
bijvoorbeeld pas bij een rietopening h = ht. Na loslating is de kracht op het riet 
gelijk aan F = S(pa -Po) zoals gegeven door vgl(3.28}. Als het riet weer naar de 
lepel toe beweegt duurt het relatief lang voor de stroming weer gaat aanliggen (zgn. 
reattachment), bijvoorbeeld pas bij 'een rietopening h = h2 • Nadat de stroom is 
gaan aanliggen wordt de kracht op het riet gegeven door vgl(3.26), die voor zeer 
kleine rietopening overgaat in vgl(3.27}: F = (S- Sr )(pa- Po). Het feit dat h2 < ht 
is de bedoelde hysterese. Dit wordt geillustreerd in figuur 3.19. 

Deze hysterese kan de trilling van het riet zowel versterken als afremmen, 
afhankelijk van de waarde van de kringintegraal f Fdh. Dit wordt geillustreerd 
in figuur 3.20 en in figuur 3.21. 

Of de hysterese dempend of versterkend werkt is sterk afhankelijk van de geome
trie van het riet en van de lepel. Het is mogelijk dat het verschijnsel dat het wel of 
niet gemakkelijk aanspreken van een rietinstrument af kan hangen van slechts kleine 
wijzigingen in de geometrie verklaard kan worden uit de hysterese in de stroming 
langs het riet. 
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3.0 Conclusies betreffende de stroming langs het riet 

Het feit dat het karakter van de stroming lange het riet tijdens de trilling veran
dert van een wrijvingegedomineerde Poiseuilleetroming ale h < 5 * 10-6 m in een 
Potentiaalstroming ale h > 5 • 10-4 m betekent dat er sprake ie van een niet-lineair 
effect. Hoewel de geometrie van het enkele riet afwijkt van de twee eindige parallelle 
platen zoals in de simulaties, kan op grond van de simulaties worden verwacht dat 
voor kleine trillingsamplitudes van het enkele riet de wrijving geen dominante rol 
speelt. Daarom wordt in het volgende hoofdetuk eerst éen model uitgewerkt waarbij 
de stroming langs het riet beschreven wordt ale een zuivere Potentiaalstroming. Dit 
betekent onder andere dat de vergelijking van Bernoulli van toepassing ie, dat de 
druk aan de onderkant van het riet uniform is, en dat er een vrije straal ontstaat 
met contractiefactor a en met een constant en uniform snelheids- en drukprofieL 

Bij kleinere opening tussen het riet en de lepel ontstaat er een beperkt loslaat
gebied. Voorbij een afstand van grootte-orde h van de instroomopening gaat de 
stroming weer aanliggen (het Coanda-effect), en gaat de wrijving een rolspelen (zie 
hfst. 3.6). Dit betekent dat er een niet-lineariteit optreedt in de kracht op het 
riet (zie vgl(3.26)). Verder dient nog rekening gehouden te worden met een tweede 
niet-lineariteit, die wordt veroorzaakt door hyetereee. 
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Figuur 3.9: Druk langs de binnenkant van de het riet bij Re = 16, 4z 
tJergroot. Curve nr.1 il de druk midden tussen de platen, curve nr. S il 
de druk vlslc l4ngB het pl44toppervl41c, en curve nr. I il de druk l4ngB 
een tUIBen nr. 1 en nr. S liggende Btroomlijn 
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Figuur 3.10: Snelheidsvectoren bij Re = 975, h/b = 1/14, 10:t vergroot 
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Figuur 3.11: Druk langs de binnenkant van het riet bij Re = 975, Hz 
vergroot 
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Figuur 3.13: Druk langs de binnenkant van het riet bij Re = 880, ex 
vergroot 
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Figuur 3.14: Snelheidsvectoren bij Re = 1590,h/b = 1/9, !z vergroot 
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Figuur 3.15: Druk langs de binnenkant van het riet bij Re = 1590, niet 
vergroot 
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Figuur 3.16: Vena Contracta en gedeeltelijlee loslating 
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Figuur 3.17: Gestyleerd drukverloop ten gevolge van gedeeltelijlee losla
ting 
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Figuur 3.18: Kracht op het riet ten gevolge van gedeeltelijke loslating. 
Zowel voor een dubbel riet tJlsook voor een enkel riet. De aangegeven 
getallen zijn de waarden van het getal van Reynolds waarvoor de nu
merieke simulaties werden uitgevoerd. 
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Figuur 3.19: Hrster~e in de kracht op het riet 
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Figuur 3.20: Dempende hysterese, en versterkende hysterese. Bij het 
linker plaatje is de hysterese dempend omdat het gearceerde oppervlak 
van de rechtsomgaande rechterhelft van de kring groter is dan die van 
het linksomgaande linkerstuk. 
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Hoofdstuk 4 

Een lineaire stabiliteitsanalyse 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een nadere uitwerking gegeven van de trilling van het riet 
waarbij de stroming langs het riet wordt opgevat als een Potentiaalstroming. Dit 
betekent dat de viscositeit wordt verwaarloosd en dat de stroming wordt beschouwd 
als zijnde incompreesibel en quasi-stationair. Eerst zal in paragraaf 4.2 worden 
uitgewerkt welke rietuitwijking ontstaat ten gevolge van een stationair drukverschil 
Po- Pa tussen de voet en de pijp. Daarna wordt afgeleid in hoeverre deze stationaire 
toestand stabiel is t.o.v. de in werkelijkheid altijd aanwezige kleine verstoringen in 
druk van de luchtstroming vlak achter het riet. Omdat de stabiliteitsanalyse een 
uitspraak doet over het gedrag ten gevolge van infinitesimale verstoringen is het 
voldoende om een lineair model te hanteren, en het gedrag te onderzoeken voor 
harmonische verstoringen. Deze lineaire stabiliteitsanalyee is geen exitatiemodel, en 
doet dan ook geen uitspraak over de optredende trillingsamplitudes. 

Met behulp van de bewegingsvergelijking van het riet wordt in paragraaf 4.3 
uitgewerkt op welke wijze het riet trilt ten gevolge van een infinitesimale harmonische 

"'"drukoscillatie in de pijp vlak achter het riet. De precieee vorm van het riet tijdens 
de trilling is van belang omdat de grootte van de volumesnelheid U(t) van de lucht 
vlak achter het riet hiervan afhangt. De vorm van het riet bepaalt namelijk de 
grootte van de instroomopening, terwijl de snelheid van het riet aanleiding geeft tot 
een faseverschuiving van de volumesnelheid U(t) ten opzichte van de druk p(t) vlak 
achter het riet in de pijp (paragraaf 4.5). 

Daarna wordt met behulp van de in paragraaf 4.6 beschreven akoestiek van 
de pijp de resonantievoorwaarde afgeleid in paragraaf 4.7. De hiermee te berekenen 
resonantiefrequentie als functie van de riet- en van d(' pijpparameters wordt numeriek 
uitgewerkt in paragraaf 4.8. 

Tenslotte wordt in paragraaf 4.9 met behulp van een lineair model afgeleid op 
welke wijze de resonantiefrequentie verandert ten gevolge van de Bernoulli-kracht 
zoals die werd beschreven in hfst. 3.7. 
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4.2 De etationaire rietuitwijking ten gevolge van Po
tentiaalstroming 

1D de ruatetand van bet riet, d.w.z. als er &een drukverschil bestaat tuMen de 
bovenkant en de onderkant van bet riet, vertoont het riet meestal een lichte krom
min& naar boven. Hiermee wordt bereikt dat het riet over de &ehele lengte gelijktijdig 
botst met de lepel, waardoor de lepel tijdens de botsing volledig afgesloten wordt. 
Als het riet recht sou zijn, sou de tip als eerste tegen de lepel slaan, en zou er 
een (meestal-) on&ewenst ratelend &eluid ontstaan. De rustetand van het riet wordt 
&an&eduid met 1100(,;), en de bijbehorende uitwijking van de tip van het riet wordt 
&an&eduid met hoo . De (verstelbare) rietlengte isl, en de breedte van het riet is B. 
Als de rietlen&te l verkort wordt wordt ook de rustuitwijking van de tip hoo kleiner. 
Dit wordt &eillustreerd in fi&uur 4.1. 

Figuur 4.1: Ruatato.nd en ato.tiono.ire uitwijking vo.n het riet. Hier û de 
poaitieve z-u no.o.r linlea gedefinieerd omdo.t telkena VJordt veronderateld 
llo.t lle pijp o.o.n lle rechterko.nt vo.n het riet zit. 

Het bij de ruststand 1100(,;) behorende zijoppervlak tUI!II!Ien het riet en de rand 
van de lepel wordt aan&eduid met: 

"'' = fo' 1100(x)dx (4.1) 

Een overdruk Po in de voet van de pijp ten opzichte van de atmosferische druk 
leidt tot een vrije straal die loslaat van het riet. In stationaire toestand behoort 
bij deze vrije straal op de onderkant van het riet een uniforme druk, die gelijk is 
aan de atmosferische druk (zie hfst 3.4). Het riet zal iets naar de lepel toebuigen, 
en er ontstaat een nieuwe evenwichtsstand 110(x) met tipuitwijking ho. Dit is de 
sogenaamde stationaire uitwijking. Dit wordt geillustreerd in figuur 4.1. 

Omdat de stromingssnelheid van de lucht aan de bovenkant van het riet veel 
kleiner is dan de gemiddelde snelheid in de rietopening mag volgens de vergelijking 
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van Bernoulli vgl(3.6} de druk aan de bovenkant van het riet worden opgevat als 
constant en uniform verdeeld, en gelijk aan de reservoirdruk Po. Er gelden dan de 
volgende relaties (zie appendix 3): 

uo(z) = uoo(z)- ...!i_(z4
- 4lz3 + 612z2

) 
2EtP 

(4.2} 

ho = 
hoo _ 3Pol4 

2EtP 
(4.3} 

Uo = a { Bho + 2 ( ~ - :~~) } * uo (4.4) 

uo = ~ (4.5) 

Hierin is E de elasticiteitsmodulus van het materiaal van het riet, d is de dikte 
van het riet, uo is de snelheid en Uo is de volumesnelheid van de luchtstroming. 
Verondersteld is dat de inklemming op z = 0 zodanig is dat 

d [Yo(z)- uoo(z)] = 0 
dz 

(4.6) 

Bij een bepaalde maximale druk Pmoz raakt het riet de lepel. Bij een optimale 
instelling van de ruststand zal het riet de lepel over de gehele lengte gelijktijdig raken 
als de reservoirdruk opgevoerd wordt tot Pmoz, zodat de instroomopening volledig 
afgesloten wordt. Bij een gegeven rustuitwijking van de tip van het riet hoo wordt 
de optimale ruststand van het riet gegeven door: 

tiOO,opt = ~ (z4
- 4lz3 + 612z2

) 

Voor deze optimale ruststand geldt verder nog dat: 

2hooEd3 

314 Pmaz,opt -

~opt 2hool/5 

Uo,opt a(B+~t) (hoo- !~~) *Uo 

(4.7} 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

In figuur 4.2 is de volumesnelheid als functie van de reservoirdruk Po bij een op
timale ruststand van het riet geillustreerd. De bij deze figuur gebruikte waarden 
van E, d, B, a, p en hoo worden vermeld in hfst. 4.8, en de gebruikte rietlengte is 
I= 0.018m. 

Bij een optimale ruststand is de volumestroom maximaal indien de reservoirdruk 
Po gelijk is aan: 

(4.11) 

waarbij de volgende maximale volumestroom behoort: 

4 4 ( hood)312 r;;:;-_ 
Uo,moz = 9a(B + 5l) 12 y Ej P (4.12) 
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4.3 De instationaire rietuitwijking ten gevolge van Po
tentiaalstroming 

Nu zal worden uitgewerkt met welke uitwijking het riet trilt ten gevolge van een 
opgelegde harmonisch oscillerende druk p(t) = Peiw' met hoekfrequentie w vlak 
achter het riet in de pijp. De bewegingsvergelijking van het riet is: 

82 ~(x, t) 1 t.'l84 ~(x, t) 
dPriet öt2 =ponc~er(x,t)-p6oven(x,t)- 12 Ea- öx" (4.13} 

met randvoorwaarden: 
-· 
~ ~(0, t) 0 (4.14) = 

ö~(x, t) J 
= 0 (4.15) 

Öx s=O 

82~(x,t) J 
= 0 (4.16) 

8x2 
•=I 

B'r(%,t) J 
azS •=I 

- 0 (4.17) 

Hierin is ~(x, t) de instationaire uitwijking van het riet t.o.v. de stationaire 
uitwijking JIO(:r). Eis de elasticiteitsmodulus van het materiaal van het riet, Priet is 
de dichtheid van het riet, en d is de dikte van het riet. De derde randvoorwaarde 
vgl(4.16} is een gevolg van het feit dat op de tip van het riet geen krachtmoment 
werkzaam is, en de vierde randvoorwaarde vgl(4.17) volgt uit de afwezigheid van 
schuifkrachten op de tip van het riet. 

Verondersteld wordt dat de dichtheid en de dikte over de lengte van het riet 
constant zijn, zodat dat de massa uniform over het riet verdeeld is. Omdat de vrije 
straal aan de onderkant van het riet loslaat en omdat He <: 1, is er een uniforme 
druk op de onderkant van het riet. Deze druk is gelijk aan de akoestische druk 
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p(t) vlak achter het riet in de pijp. (Het feit dat deze druk niet afhangt van de 
volumesnelheid U(t) van de vrije straal maakt het mogelijk om eerst de uitwijking 
van het riet te bepalen, en pas daarna de daarbij behorende volumesnelheid af te 
leiden, wat &ebeurt in hfet. 4.5). 

Om een complete beschrijving van de drukoscillaties in de voet van de pijp te 
vermijden, en omdat deze veel kleiner zijn dan aan de onderkant van het riet, wordt 
aangenomen dat de reservoirdruk op de bovenkant van het riet tijdens de trilling 
uniform verdeeld ie en gelijk is aan Po. In dat geval is het drukverschillangs het riet 
ook uniform verdeeld, en gelijk aan Po- p(t). Oploseen van de bewegingevergelijking 
van het riet met de randvoorwaarden vgl(4.14) t/m vgl(4.17) leidt tot de volgende 
uitdrukking voor de uitwijking t.o.v. de stationaire uitwijking tiO(z) (zie appendix 
3): 

Jl(z, t) = p(t)S * 1 * 
2BdPnttlw2 1 + cos(z) coeh(z) 

* { coeh ( z,x) [sin(z) sinh(z) + cos(z) coeh(z) + 1] 

+ cos ( z;) [cos(z) cosh(z)- ain(z) sinh(z) + 1] 

+ [sin (~x) -einh ( z,x)] * [cos(z) sinh(z) + sin(z) coeh(z)] 

- 2 [1 + cos(z) cosh(z)]} (4.18) 

Hierin is 

I (
12Priet)

1
/
4 

r.: z= -- •vw 
Ed2 

De trilling van de tip van het riet t.o.v. de stationaire uitwijking ho is: 

h(t) = y(l, t) = p(t)S { cos(z) + cosh(z) _ 1} 
Bdplw2 1 + cos{z) cosh(z) 

Resonantie treedt op als 

1 + cos(z) cosh(z) = 0 

De eerste vijf oplossingen van deze vergelijking zijn bij benadering: 

zo = 1.8751 

Zt = 4.6941 

Z2 7.8548 

Zg 10.996 

Z4 = 14.137 

De resonantiehoekfrequenties kunnen hieruit berekend worden met 
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-· 

w. = (~ )'. J !:,~ .. (4.22) 

De bij een opgelegde oscillerende luchtdruk p(t) = peiwt optredende reso
nantiehoekfrequenties komen overeen met de eigenfrequenties van het vrij trillende 
riet, en vormen geen harmonische reeks. 
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4.4 De effectieve massa en de effectieve veerkonstante 
van het riet 

Omdat het voor later gebruik handig is de trilling van het gehele riet uit te drukken 
in de beweging van de tip h(t) zal er nu een uitdrukking worden afgeleid voor de 
effectieve massa me// en de effectieve veerkonstante k,/1 van het riet. Deze m,/1 en 
k,11 moeten per definitie voldoen aan de bewegingsvergelijking voor een eenvoudig 
maas~ veer-systeem: 

(4.23) 

waarin h(t) de uitwijking van de tip t.o.v. de stationaire uitwijking ho is, en S het 
oppervlak van het riet is: S = B * I. 

De bewegingsvergelijking van het riet vgl(4.13) kan eenmaal over de lengte van 
het riet worden geïntegreerd, wat leidt tot de volgende gelijkheid: 

Bd . f' a2~(z,t)d - () S- ]_EBds f' a•~(z,t)d 
Pnet Jo 8t2 z - p t * 12 Jo 8z4 z (4.24) 

Vergelijking hiervan met de bewegingsvergelijking vgl( 4.23) leidt tot de volgende 
definities voor me// en k,,,: 

= -Bdp,;e~ [1 82y(z, t) dz 
w2h(t) Jo 8t2 (4.25) 

= EBd3 
[

1 84~(z, t)dz 
12h(t) Jo az• 

(4.26) 

Invullen van de oplossing y(z, t) uit vgl(4.18) leidt tot (zie appendix 4): 

m,/1 = BdPrietlff(z) (4.27) 

k,/1 
1 a.s 

(4.28) . .: = 
12

EB"jigg(z) 

waarin 

//(z) = { cos(z} sinh(z) + sin(z) cosh(z}- z [1 + cos(z) cosh(z)]} 
z [cos(z) + cosh(z)- 1- cos(z) cosh(z)] 

(4.29) 

gg(z) = { .. !cos(•) sinh(•) + sin(•) cooh(z)l } 
cos(z) + cosh(z)- 1- cos(z) cosh(z) 

(4.30) 

z = I ( 1~~et r'· . JW (4.31) 

De grafieken van de functies ff(z) en gg(z) staan afgebeeld in figuur 4.3 en in figuur 
4.4. 

Een negatieve waarde van me/ 1 betekent dat de tip van het riet in tegenfase trilt 
met de (gemiddelde-) massa van de rest van het riet. Evenzo betekent een negatieve 
waarde van ket! dat de uitwijking van de tip van het riet gelijkgericht is aan de 
(gemiddelde-) veerkracht van het riet. 

De waarden van me// en van ket! voor zeer lage frequenties kunnen worden 
gevonden met behulp van de volgende twee limieten: 
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0.50 

0.25 

-0.25 

-0.50 

o.o 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
z 

Figuur 4.3: ff(z): hiermee kan m,/1 wbrden berekend al1 functie van de 
frequentie met vgl(4.e7} en vgl{4.91}. 

lim //(z) = 0.4 ...... o 

limgg(z) = 8 ...... o 

zodat volgens vgl(4.31) voor lage frequenties geldt: 

lim me/ 1 = 0.4 * Bdp,;eel 
w-+0 

lim kef/ 
w-+0 

~EBds 
3 zs 

(4.32} 

(4.33} 

(4.34} 

(4.35) 

Bij trilling in de grondmode wo van het riet is z = zo = 1.875 zoals volgt uit 
vgl(4.21). Voor deze hoekfrequentie zijn me/I en kef/ bij benadering gelijk aan: 

me//,wo 

ke//,wo 

= 0.39150 * Bdprietl 
d3 

= 0.40332 * EB/3 
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Figuur 4.4: gg(z): hiermee kan k,/1 worden berekend ah functie van de 
frequentie met vgl{4.18} en vgl{4.91}. 

4.5 De volumestroom U ( t) ten gevolge van de trilling 
van het riet 

Nu in paragraaf 4.3 afgeleid is met welke uitwijking het riet trilt ten gevolge van een 
opgelegde harmonische druk p(t) = pe;wt zal er nu een afleiding gegeven worden van 
de hierbij behorende volumestroom U(t) vlak achter het riet in de pijp. Op deze 
wijze is het mogelijk om de complete werking van het riet terug te brengen tot de 
akoestiek van de pijp: p(t), U(t) en de impedantie Z(w) = p(t)/U(t) als functie van 
,sle hoekfrequentie. 

De volumestroom U(t) wordt afgeleid door toepassing van de volgende inte
graalvergelijking van massabehoud op het volume V tussen het riet en de lepel: 

:t 11 fv pdr + 1 lp(ii.ü)du = o (4.38) 

Het gebied V varieert met de tijd ten gevolge van de trilling van het riet. 1 
is de rand van gebied V, en ii is de naar buiten gerichte normaal op 1. p is de 
dichtheid van lucht, die volgens hfst 3.3 als constant mag worden beschouwd. Dit 
wordt geillustreerd in figuur 4.5. 

De volumeintegraal uit vgl(4.38) kan worden uitgewerkt met behulp van de in 
vgl(4.18) gegeven oplossing y(x,t) voor de riettrilling, wat leidt tot: 

:tI I fv dr = B :t fo' y(x, t)dx = BIJ f(z) d~~t) (4.39) 

De oppervlakteintegraal uit vgl(4.38) brengt de in- en uitstromende lucht door de 
rand 1 van gebied V in rekening. De totale uitstromende volumestroom is Uo+U(t), 
met U0 de stationaire en U(t) de instationaire volumestroom. Zoals eerder afgeleid 
in hfst. 3.4 vgl(3.8) is de totale instromende volumestroom gelijk aan: 
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Figuur 4.5: Het volume 'V tuaaen het riet en de lepel 

Uinll =a* A* 
2(Po- p(t)) 

p 
(4.40) 

waarin A het totale (tijdafhankelijke) oppervlak is van de twee zijkanten tussen 
het riet en de lepel en de voorkant tussen de tip van het riet en de lepel. 

Uit de uitdrukking voor y(:r:, t) vgl(4.18) volgt dat: 

{ 
3R 16 } A = 2 'Y-
5
;tJS + lff(z)h(t) + B [ho+ h(t)] (4.41) 

~ Invullen van vgl(4.39) en vgl(4.40) in de integraalvergelijking van m8S8abehoud 
vgl(4.38) leidt tot de volgende uitdrukking voor de totale volumestroom uit 'V: 

Uwt'\1 = Uo + U(t) = a 2(Po - p(t)) * 
p • { +- :~; + lff(z)h(t)] + B !ho+ h(t)]} 

- Blff(z) dh(t) (4.42) 
dt 

Het stationaire deel hiervan leidt tot: 

{ ( 
3Pol

5
)} Uo = a Bh0 + 2 'Y -

5
Ed3 * uo (4.43) 

(4.44) 
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zoals ook in vgl(4.4) en vgl(4.5). 
Het instationaire deel van vgl( 4.42) leidt na lineariseren tot: 

U(t) = a {B + 21//(z)} ~ • h(t)- Blff(z) d~~t) 

- ~ { 2 ( 1- :~;) + Bho} • p(t) (4.45) 

Hierin is de volumestroom van de uit V stromende lucht U(t) uitgedrukt in de 
druk p(t) vlak achter het riet, en in de uitwijking h(t) van de tip van het riet. Echter: 
ook de uitwijking van het riet is een gevolg van de oscillerende akoestische druk p(t) 
soals uitgedrukt is door de bewegingsvergelijking vgl(4.23): 

cPh(t) 
m•ll-;ji2 = p(t) • S- k,11h(t) (4.46) 

waaruit eenvoudig volgt dat 

h(t) = p(t)S 
k,1, - m,11w2 (4.47) 

voor een harmonische drukoscillatie p(t) = peiwt. 
Tenslotte komt er voor de volumestroom U(t) ten gevolge van de opgelegde 

akoestische druk p{t) de volgende uitdrukking: 

U(t) = p(t) • { k S 2 * [o: (B + 21/f(z)) {2Po- iwBI/f(z)] 
eff- meffW VP 

- ~ [ Bho + +- :~;)]} (4.48) 

-· ofwel 

1 _ U(t) 

z,.."(w) - p(t) 
= k 

8 
2 • [a (B + 21//(z)) · {2Po- iwBiff(z)] 

•11- meffW V7 
- ~ [Bho++- !~)] (4.49) 

Hierin hangen m,ff,kelf en //(z) af van de hoekfrequentie w, zie resp. vgl( 4.27), 
vgl(4.28) en vgl(4.29). De stationaire uitwijking ho hangt af van de reservoirdruk 
Po, zie vgl (4.3): 

ho = hoo _ 3P01
4 

2Eó.3 
(4.50) 

Verder is o: de contractieconstante, S is de oppervlakte van het riet: S = B * I, 
en 1 wordt voor een optimale rustuitwijking van het riet gegeven door vgl(4.9): 

2 
1 opt = S hooi (4.51) 
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De in vgl(4.49) gegeven uitdrukking voor de impedantie betekent dat de complete 
werking van het riet is vertaald in de uitwerking die de riettrilling heeft op de akoes
tieebe golf in de pijp vlak achter het riet. De afleiding geschiedde voor harmonische 
trillingen van infinitesimale amplitude, en voor een zuivere Potentiaalstroming, dus 
onder verwaarlozing van wrijvingseffecten. 
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4.6 De akoestiek van de pijp 

De in de experimenten gebruikte pijpen uit het hobo-register bestaan uit een aaneen
schakeling van twee cylindrische stukken bij de voet van de pijp, en twee konische 
stukken aan het einde van de pijp. Het uiteinde van de pijp is open. Dit wordt 
geillustreerd in figuur 4.6. 

z z. z .. Zeinol 

Figuur 4.6: Lengtedoorsnede van een pijp 

De in figuur 4.6 aangegeven lengten L", L2, Ls en L4 zijn constant, en de lengte 
L1 is variabel ten gevolge van de verstelbare lengte van het riet I: 

(4.52) 

De oppervlakte van een dwarsdoorsnede van de pijp als functie van de plaats x 
in de pijp wordt genoteerd als S(x), en cis de geluidssnelheid. Omdat de pijpdia
meter klein is in verhouding tot zowel de golftengte als tot de lengte waarover de 
pijpdoorsnede varieert, zijn de bewegingen van de luchtdeeltjes hoofdzakelijk longi
tudinaal. Dan zijn de snelheden van de deeltjes loodrecht op de as verwaarloosbaar 
t.o.v. de snelheden langs de as van de pijp, en in goede benadering zijn de druk p( t) 
en de deeltjessnelheid u(t) functies van alleen x ent. Dit betekent dat de akoestische 
go~f in de pijp opgevat kan worden als een één-dimf'nsiona.le golf, die moet voldoen 
aan de volgende golfvergelijking (zie appendix 1): 

{4.53) 

Verder is de volgende bewegingsvergelijking van toepassing, waarin p de dichtheid 
van lucht, en u( x, t) de akoestische snelheid van de lucht in de pijp is (zie appendix 
1): 

8u(x, t) 8p(x, t) 
p at =- ax (4.54) 
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Voor harmonische geluidsgolven met tijdsfactor e+;wt is aan het uiteinde van een 
pijp in de vrije ruimte de volgende uitstralingsrandvoorwaarde van toepassing voor 
de eindimpedantie Z.;nd [LEV I 48] en [KINS 82]: 

Z.;nd =--';-- {! (wr.;nd)2 + j * 0.613 (wr.;nd)} 
-~nd 4 c c 

{4.55) 

Hierin is rand de straal van het open uiteinde van de pijp. 
Bij gegeven waarden van de pijpdoorsnede S, de impedantie Z, en amplitude 

A van de naar rechts lopende drukgolf behoort de volgende uitdrukking voor het 
vermogen P: 

P = 2S2 IAI2 Re(l/Z(w)) 
p2c211/ZI 2 + 2pcSRe(l/Z(w)) + 52 

(4.56) 

Als P > 0 is er in de pijp een naar rechts stromende energie, d.w.z. van het riet 
naar het uiteinde van de pijp. 

Uit de randvoorwaarde vgl(4.55) tezamen met de oploll!ling van vgl(4.53) 
en vgl(4.54) kunnen successievelijk de impedanties in de pijp worden berekend: 
Zs, Z2, Z1 en Z. In appendix 2 wordt deze afleiding van Z uit Znnd in detail uitge
werkt . 

. ..: 
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4. 'I De resonantievoorwaarde 

In het voorgaande is de impedantie Z(w) van de akoestische golf vlak achter het 
riet in de pijp op twee manieren afgeleid: namelijk als functie van de rietparameters 
vgl(4.49), en als functie van de pijpparameters (zie appendix 2). Voor een statio
naire toestand moeten beide impedanties aan elkaar gelijk zijn, zodat moet worden 
voldaan aan de volgende complexe gelijkheid: 

1 U(t) 
Zpi;11 (w) = p(t) = Ie 

5 
2 [a [B + 21//(z)] {2Po- jwBlff(z)] 

•IJ- meJJW V p 

~ [Bho++- :~;)] {4.67) 

Deze vergelijking kan in principe opgelost worden voor complexe hoekfrequentie 
w = Re(w) + j • Im(w). De hierbij behorende trillingen h(t), U(t) en p(t) bevatten 
de volgende exponentiele tijdsfactor: 

e-Im(w)t * eiR•(w)t (4.58) 

Bij een bepaalde reservoirdruk Po zijn in het algemeen meerdere oplossingen voor 
de hoekfrequentie mogelijk. Slechts indien voor al deze hoekfrequenties geldt dat 
Im(w) > 0 is de stroming stabiel met betrekking tot infinitesimale verstoringen. Bij 
tenminste één oplossing w met Im(w) < 0 is de stroming instabiel. Het stabiliteits
gebied wordt begrensd door de zogenaamde neutrale trillingen, waarvoor geldt dat 
Im(w) = 0. 

Om de bij deze neutrale trillingen behorende hoekfrequenties w en waarden van 
de reservoirdruk Po te bepalen wordt vgl( 4.57) gesplitst in een reeel en een imaginair 
deel. Omdat het imaginaire deel onafhankelijk is van de reservoirdruk Po leidt dit 
deel tot de resonantievoorwaarde: 

...: 

wBlff(z)S + Im ( 1 ) = 0 
Ie,//- m,11w2 Zpi;p(w) 

(4.59) 

De eigenschappen van de pijp zijn verwerkt in Zpi;11(w), en de invloed van 
het riet op de resonantiehoekfrequentie komt tot uitdrukking in de parameters: 
B, l, S,f f(z),m,/1 en Ie,//. 

Het is interessant om deze resonantievoorwaarde te vergelijken met de reso
nantievoorwaarde die door W. van de Schoor werd afgeleid voor een klarinPt. ISC:HO 

88]. Voor het geval dat het riet geen interne demping heeft leidt dit model tot de 
resonantievoorwaarde Im(Zpi;p) = 0. Dit betekent dat bij een klarinet de rietpara
meters (bij benadering) geen invloed uitoefenen op de resonantiefrequentie, maar dat 
de resonantiefrequentie geheel bepaald wordt door de pijpparameters. In hfst. 4.8 
zal blijken dat bij een linguaalpijp de resonantiehoekfrequentie juist in hoofdzaak 
wordt bepaald door het riet. Deze relatief grote invloed van het riet op de reso
nantiehoekfrequentie is daarom een typische eigenschap van een linguaalpijp. Dit 
typische onderscheid tussen een linguaalpijp en een klarinet wordt in de praktijk 
geillustreerd door het feit dat een linguaalpijp gestemd wordt door de rietlengte te 
varieren, terwijl een klarinet gestemd wordt door de pijplengte te veranderen. 
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Nadat de resonantiehoekfrequentie uit vgl(4.59) is opgelost, kan de bijbehorende 
druk Po worden berekend met behulp van het reele deel van vgl(4.57): 

2aP0S [B + 21/f(z)] 
"•11 - mellw2 { ( 

3P01
6
)} = a Bho + 2 "' - 5EcP + 

+ ~•Re(z~.) 
"''p 

waarin ho afhangt van de reservoirdruk Po volgens vgl(4.3): 

ho = hoo - 3Pol'' 
2EcP 

Ten slotte volgt uit vgl(4.60) dat er een neutrale trilling optreedt bij druk: 

waarin 

In de volgende paragraaf zal een en ander numeriek worden uitgewerkt. 
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4.8 Numerieke uitwerking 

In deze paragraafwordt het tot zover ontwikkelde model numeriek uitgewerkt. Eerst 
wordt voor een bepaalde pijp de resonantiehoekfrequentie berekend als functie van 
de lengte van het riet I, waarbij alle andere parameters contant gehouden worden. 
Daarna wordt de resonantiehoekfrequentie berekend bij constante lengte van het 
riet, maar bij variabele pijplengte L. Vooral de berekeningen bij variabele rietlengte 
kunnen goed met experimenten vergeleken worden (zie hfst. 6). 

Zoals blijkt uit vergelijking (4.59) komt het bepalen van de resonantiehoekfre
quenties neer op het bepalen van de nulpunten van de volgende functie /(w): 

f(w) = wBlff(z)S + Im ( 1 ) 
kei/- m 811w2 Z,n;.,(w) 

(4.64) 

Helaas vertoont deze functie juist rond de nulpunten een uitermate ellendig 
gedrag. Daarom wordt de volgende methode toegepast: per halve toon (d.w.z. per 
interval waarover de frequentie stijgt met 5.946 procent) wordt de functie /(w) 10 
keer berekend. Indien tekenwisseling optreedt wordt het nulpunt verder benaderd 
door middel van intervalhalvering. De aldus gevonden opl088ingen w moeten nog 
voldoen aan de volgende drie extra voorwaarden: 

Re (Z,n;.,) > 0 

0 :5 Po :5 1500Paacal 

(4.65) 

{4.66) 

(4.67) 

De eerste voorwaarde drukt uit dat de geluirlsenergie naar rechts moet lopen, 
dus van het riet naar het uiteinde van de pijp (zie vgl(4.56)). De tweede voorwaarde 
brengt tot uitdrukking dat het riet niet dicht mag slaan, zie vgl(4.8). En de derde 

-'voorwaarde sluit oplossingen uit die pas kunnen optreden bij zeer hoge waarden van 
de reservoirdruk Po. 

De volgende waarden van de model-parameters zijn opgezocht in een tabellen
boek voor lucht bij 23.6 °0 en relatieve vochtigheid van 56 procent (WEAS 87]: 

c - 346.25m/s 

p = 1.1827kg/m3 

De andere waarden van de model-parameters zijn gemeten aan de pijp die ook bij 
de experimenten in hoofdstuk 6 wordt gebruikt. Alleen het in het model benodigde 
verband tussen de rustuitwijking van de tip van het riet hoo en de rietlengte I werd 
niet experimenteel bepaald, maar werd voorgesteld door een eenvoudig lineair ver
band: hoo = 0.0293 *I. De gebruikte pijp is bedoeld de toon cl uit het ééngestreept 
octaaf. Dit betekent bij een gelijkzwevende stemming een frequentie van 277 Hz. 
De in de volgende tabel voorkomende pijpparameters worden geillustreerd in figuur 
4.7 en in figuur 4.8. 
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Figuur 4.7: Lengtedoorsnede van de pijp 

De dichtheid van het riet is gemeten m.b.v. een Mettlerbalans. De elastici
teitsmodulus van het materiaal van het riet is afgeleid uit de frequentie van de 
eigentrillingen van het riet bij diverse rietlengten, en toepassing van de methode 
der kleinste kwadraten (zie hfst. 6.2). De waarde van "'/ behoort bij de optimale 
ruststand zoals gegeven in vgl(4.9}. 

In figuur 4.9 is de resonantiehoekfrequentie uitgezet voor variabele rietlengte en 
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' ' 

Figuur 4.8: Lengtedoor•nede van de voet van de pijp 

constante pijplengte L = 0.47239m. De verticale as is een logaritmische frequentie
schaal, lopend van65Hz (C uit het groot octaaf) tot2093Hz (c uit het viergestreept 
octaaf). Per octaaf verdubbelt de frequentie. 

Behalve de resonantiefrequenties van de pijp zijn in figuur 4.9 ook nog uitgezet: 

-de eigentrillingen van het riet, zie vgl(4.22): gestippelde lijnen 
-de eigentrillingen van de pijp (Zpiip(w) = 0): onderbroken lijnen 

De lijnen van de eigentrillingen van de pijp verlopen niet exact horizontaal om
dat de pijplengte afhangt van de lengte van het riet: Lt = L• -I (zie zie vgl(4.52)) . .. 
Opvallend in figuur 4.9 zijn de discrete sprongen in de resonantiefrequentie als deze 
rond een eigenfrequentie van de pijp ligt. In dit geval is er op de plaats van het riet 
een knoop in de akoestische druk: p(O, t) = 0 zodat de luchtkolom in de pijp niet 
door het riet aangedreven kan worden. Deze discrete sprongen in de resonantiefre
quentie kunnen ook experimenteel duidelijk waargenomen worden door bij constante 
reservoirdruk Po de rietlengte te varieren (zie hfst. 6.4). De bijbehorende waarden 
van de reservoirdruk Po voor de neutrale trillingen volgens vgl(4.62) en vgl(4.63) 
zijn uitgezet in figuur 4.10. 

Dezelfde berekeningen voor een variabele rietlengte zijn herhaald voor het.zelfde 
riet, maar dan zonder pijp: L = 0. Hierbij bleef wel L 2 = 0.0284m (zie figuur 
4.7). De dan optredende resonantiefrequenties staan in figuur 4.11, en de bijbeho
rende druk staat in figuur 4.12. Er treden dan geen akoestische sprongen op in de 
resonantiefrequentie omdat de pijpfrequenties hier hoger zijn dan 2093 Hz. 

Opvallend aan zowel figuur 4.9 als aan figuur 4.11 is dat de trillingsfrequenties 
lager zijn dan de eigenfrequenties van het riet. Dit resultaat is van belang in verband 
met de in hfst. 6 beschreven experimentele waarnemingen. 

In figuur 4.13 is de resonantiefrequentie uitgezet voor variabele pijplengte en bij 
een constante rietlengte van 0.017m. De verticale as komt overeen met die in figuur 
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4.9. De op de horizontale u uitgezette pijplengte L is gelijk aan La + L4 in figuur 
4.6. Hierbij werden I, L• en L2 constant gehouden, evenals {J1 en fJ2 en de verhouding 
L4/ La. Bij het varierenvan de pijplengte bleef de vorm van de pijp dus steeds gelijk. 
De rietlengte ia hier constant: I= 0.017m. Alle andere parameters zijn gelijk aan 
die van figuur 4.9. Opvallend in figuur 4.13 is dat door het varierenvan de pijplengte 
de resonantiefrequentie slechts over een beperkt gebied kan worden gevarieerd. De 
trilling in de pijp verspringt telkens naar een hogere mode. De resonantiefrequentie 
wordt dus in hoofdzaak bepaald door de instelling van de rietlengte. De bijbehorende 
waarden van Po volgen uit vgl(4.62) en vgl(4.63), en zijn uitgezet in figuur 4.14. 

68 



4:.9 De invloed van de Bernoulli-kracht op de eigenfre
quentie van een enkel riet 

Het tot zover uitgewerkte lineaire model gaat uit van loslating van de luchtstroom 
over de gehele lengte van het riet, waardoor er een uniforme druk ontstaat op de 
onderkant van bet riet. Zoals beschreven is in hfst. 3.7 is het echter ook mogelijk 
dat de stroom op een bepaalde afstand van de instroomopening gaat aanliggen. 
Dit is de sogenaamde gedeeltelijke loslating. Of de stroming wel of niet gaat aan
lisgen hangt niet alleen af van de rietopening h maar kan ook worden heinvloed 
door hysterese, zoals werd beschreven in hfst. 3.8. Welke invloed de gedeeltelijke 
loslating beeft op de resonantiehoekfrequentie zal worden afgeleid in deze paragraaf. 
Eenvoudigheidshalve wordt voor de kracht op het riet een lineaire eerste-orde bena
dering gebruikt, en wordt aangenomen dat de stroom gaat aanliggen op een afstand 
h van de instroomopening. Dit betekent dat hysterese buiten beschouwing wordt 
gelaten. Verder wordt aangenomen dat de lengte waarover de stroom loslaat langs 
de zijkanten en aan de voorkant van het riet gelijk is aan de afstand h tussen de 
lepel en de tip van het riet. Dan wordt de kracht op de onderkant van het riet als 
functie van de uitwijking van de tip ten opzichte van de lepel gegeven door vgl(3.26) 
uit hfst. 3.7: 

F(h) - -(S- Sr)(Po- Pe~)- { ~;} * 

* { (6- h)(Po - Pe~) + ~ < u >2 [6 + h (:2 - 1)]} (4.68) 

Hierin is B de breedte van het riet, I de lengte van het riet, 6 de breedte van de rand 
van de lepel, Sr het oppervlak van de lepelrand: Sr= 6(21 + B- 26), S = BI is het 
rietoppervlak, en < u > wordt gegeven door vgl(3.21): 

<u>= (
12"(6- h)) 2 ~(.A - ) - 12"(6- h) 

h2 + 0 PCI h2 p p p 
(4.69) 

De invloed van deze Bernoullikracht op de trillingsfrequentie van het riet kan worden 
afgeleid met behulp van de bewegingsvergelijking van het riet vgl(4.23): 

tPh(t) 
me//~+ kefllh(t)- ho]= F(h) (4.70) 

Een eerste-orde benadering van de kracht F(h) rond de stationaire uitwijking ho 
doet het instationaire deel van de bewegingsvergelijking vgl(4.70) overgaan in: 

tPh(t) { BF(h)j } me//~+ kef!- ---ah" hu h(t) = 0 (4.71) 

zodat het systeem zich in eerste orde benadering gedraagt als het oorspronkelijke 
massa-veer systeem maar met een gewijzigde veerkonstante k': 
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Ie'_ Ie _ BF(h)J 
- elf Bh ho 

{4.72) 

Hierin volgt !~~) jho uit vgl(4.68): 

(4.73) 

waarin < uo > de stationaire stroomsnelheid is bij de stationaire uitwijking ho: 

< •• .., >= (12f1(b- ho))
2 

!(.A - ) - 12f1{b- ho) 
-v h2 + 0 Pa h2 

p 0 p p 0 
(4.74) 

zoals volgt uit vgl(4.69). 

De verhouding tussen de nieuwe resonantiehoekfrequentie w' en de eigenfrequentie 
van het riet zonder Bernoulli-kracht w0 volgt uit bewegingsvergelijking (4.71): 

w' 
-= 1 BF(h)J 1---*--

ke// Bh . ho 

_ _Hierin kan kei/ worden uitgedrukt in de rietparameters met vgl(4.37): 

tJ.S 
kefl,wo = 0.40332 * EB"ji 

zodat de frequentie stijgt volgens: 

w' 
1 _ 2.47913 * BF(h)J 

EBcF Bh hu 
-= 
wo 

(4.75) 

{4.76) 

(4.77) 

Indien bijvoorbeeld I = 0.017m en Po- Pa = 500Pa en de andere parameters 
zoals in hfst. 4.8 stijgt de frequentie ten gevolge van de Bernoulli-kracht met 5.1 
procent. 

In een aantal gevallen is het mogelijk om vgl(4.73) en vgl(4.74) te vereenvoudigen 
door de grootte-orden van de verschillende termen onderling te vergelijken. Indien 
dezelfde parameterwaarden worden gebruikt als in de numerieke uitwerking in hfst. 
4.8 bij een drukverschil Po - Pa = 500Pa en een rietopening ho = 0.5mm blijkt dat 
< uo > met een fout van minder dan 1 procent kan worden benaderd door: 
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< ... > .. J~(Po -p.) 

en de frequentiestijging is bij benadering gelijk aan: 

w' --wo 
2.47913 

( 1 ) 
1 + EBtP (21 + B- b}(Po- Pa) .02 - 1 

(4.78) 

(4.79) 

Voor het hiervoor genoemde typische gevalleidt deze vergelijking tot een frequentie
stijging van w'/wo = 4.6 procent, in plaats van 5.1 procent. Opvallend aan vgl(4.79) 
is dat de frequentiestijging toeneemt met een toenemend drukverschil Po-Pa, en ook 
met toenemende rietlengte l. Dit verschijnsel wordt experimenteel nader onderzocht 
in hfst. 6. Daarbij worden de metingen echter niet vergeleken met deze benadering 
vgl(4.79), maar wordt de frequentiestijging berekend met vgl{4.77) in combinatie 
met vgl(4.73) en vgl{4.74). 
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Figuur 4.9: Resonantiefrequenties bij variabele rietlengte, met pijp. De 
geltippelde lijnen zijn de eigentrillingen van lt.et riet, en de onderbroleen 
lijnen zijn de eigentrillingen ve~n de pijp. 
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Hoofdstuk 5 

Niet-lineaire effecten 

5.1 Inleiding 

Bij de bespreking van de stroming in bfst. 3 werd in paragraaf' 3.7 geconstateerd dat 
de kracht op het riet niet-lineair afhangt van de rietopening h. Dit werd veroorzaakt 
door wrijving, door gedeeltelijke loslating (Bernoulli-kracht), door de overgang van 
gedeeltelijke naar volledige loslating, en ook door hysterese. 

Omdat in hfst. 4 slechts infinitesimale neutrale trillingen beschouwd werden, 
konden de niet-lineariteiten in de instationaire stroming verwaarloosd worden, en 
was er steeds sprake van volledige loslating (vrije straal). 

Daarna werd in hfst. 4.9 de invloed van de Bernoulli-kracht op de resonantiefre
quentie onderzocht. Deze door gedeeltelijke loslating veroorzaakte kracht is niet
lineair. Door echter de Bernoulli-kracht lineair te ontwikkelen rond de stationaire 
waarde, kon toch weer een lineair model worden gebruikt. 

In dit hoofdstuk wordt de niet-lineaire kracht op het riet beschreven met een 
.nin-lineair model. In paragraaf 5.2 wordt de kracht vereenvoudigd tot slecht twee 
waarden, waartussen een discrete sprong optreedt. Dit leidt tot een zeer eenvoudig 
~analytisch model. 

In paragraaf 5.3 wordt gebruik gemaakt van de Krylov-Bogoliubov-techniek. 
Deze techniek is alleen toepasbaar bij zwakke niet-lineariteiten. Het is hierbij slechts 
de bedoeling om een methode van aanpak te illustreren. Effecten zoals hysterese 
kunnen ook met de Krylov-Bogoliubov-techniek worden aangepakt, maar dan moet 
worden gebruik gemaakt van numerieke methoden. Dit uit te voeren kan eventueel 
interessant zijn voor een verder onderzoek. 
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6.2 De invloed van wrijving op de resonantiefrequentie 
van het riet 

In het in hoofdstuk 4 uitgewerkte lineaire model werd uitgegaan van de veronder
etelling dat voor alle rietopeningen h volledige loslating van de stroming langs het 
riet optreedt. Dit leidde tot een lineair verband tussen de kracht op het riet en het 
drukverschil Pa - Po, zoals te zien is in vgl(3.29). 

In feite is er echter sprake van een niet-lineair verband zoals werd afgeleid in 
hfst. 3.7: vgl(3.26), en wat werd geillustreerd in figuur 3.18. In navolging van het in 
hfst. 1.3 gegeven model van Houtema kan de niet-lineaire kracht worden benaderd 
door door twee toestanden: 

- als h < 6 is stroming wrijvingsgedomineerd, en geldt vgl(3.28): 

F = (s- ~Sr) (p(t)- Po) (5.1) 

- als h > 6 is er volledige loslating over de gehele lengte van het riet, en wordt de 
kracht op het riet gegeven door vgl(3.29): 

F = S(p(t)- Po) (5.2) 

Zoals te zien is in figuur 3.18 kan worden verwacht dat 6 ~ 0.2mm. 

In de rest van deze paragraaf wordt een zo eenvoudig mogelijk model afgeleid 
dat analytisch oplosbaar is en een kwantitatieve indruk geeft van de frequentiever
andering ten gevolge van de wrijving. 

-· Het riet wordt beschouwd als een massa-veer-systeem met massa me11, veerkon-

stante kefl' rustuitwijking ho en eigenfrequentie wo= .jkeflfme/1· 
Als h(t) < 6 gaat de bewegingsvergelijking van het riet m.b.v. vgl(5.1) over in: 

d'h(t) ( 1 ) me//--;;;;;- = p(t) S - 2Sr - kef/(h(t) - ht) (5.3) 

waarin p(t) de oscillerende acoustische druk op de onderkant van het riet is, en 
waarin de evenwichtsstand h1 gelijk is aan: 

(5.4) 

Als h(t) > 6 gaat de bewegingsvergelijking van het riet m.b.v. vgl(5.2} over in: 

d'h 
me// dt2 = p(t)S- kel/(h(t) - h2) (5.5) 

waarin de evenwichtsstand h2 gelijk is aan: 
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PoS 
hz=ho-

k,/1 
(5.6) 

Hieruit blijkt dus dat het riet voor h(t) < 6 trilt om een hogere evenwichtsstand 
dan bij h(t) > 6: h1 > h2 • Dit wordt geillustreerd in figuur 5.1. 

h •• 
h ~,:I_ 
-f_-r: ·~-i=-=-~ -=-=-..;=....--=---....::=::::--

'\~ere' 

Figuur 5.1: Twee verschillende evenwichtsstanden voor de trilling van 
het riet ten gevolge van wrijving 

Nu worden de volgende drie voorwaarden gesteld: 

- de evenwichtsstand verspringt op het moment dat h( t) = 6 
.,.._ op h(t) = 6 is de snelheid continu 
- het riet raakt de lepel met snelheid nul 

Uit experimenten beschreven in hfst. 6 blijkt dat soms aan de derde voorwaarde 
voldaan wordt. 

Zoals wordt afgeleid in appendix 5 volgt uit deze drie voorwaarden dat er ten 
gevolge van de wrijving een hogere frequentie ontstaat w' dan zonder wrijving: 

"' -=---------~-;====-"'"" 

,.. + arccos (1- /;) - arctan ( v'6~~~~6- 6)) 
w' 

(5.7) 
wo 

waarin de arctan gedefinieerd is tussen 0 en "'. De maximale afstand tussen het 
riet en de lepel is dan: 

(5.8) 
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Als functie van 6 treedt een maximale frequentiestijging op als 6 = h2 en deze 
frequentiestijging is dan gelijk aan: 

(5.9) 
~ + arccos (1 - Lb.) 2 hl 

= 1/ {~ +; arccos [11 (1 + :r *[ho;:"- s])]} (5.10) 

In figuur 5.2 is het percentage frequentiestijging uitgezet als functie van 6. Daar
bij zijn de volgende parameterwaarden gebruikt: 

ho = 1.6 • 10-3m 

I = 0.04m 

B = 0.0056m 

Po = 1000Pa 

k,ll = 240Nm-1 

Sr = 0.4 • B *I 

zodat 

ht = 0.89•10-sm 

h2 = 0.70 • 10-3m 

7.~ 

~ t ......... 
.,;I:U) ~.0 ~ 
~ 

•.-4 
tUl 
:~ 
+:1 
UJ . er 2.~ 
a> 

ct= 

o.o 
0.0 2.~ ~.0 7.~ 10.0 12.~ 1~.0 17.~ 20.0 

delta (m) *10-~ 

Figuur 5.2: Percentage frequentiestijging ten gevolge van wrijving 

In figuur 5.2 is te zien dat bij ó = 0.2mm een frequentiestijging behoort van 
ongeveer 5 procent. 
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6.3 De methode van Krylov-Bogoliubov 

In deze paragraafwordt afgeleid wat de invloed op de frequentie is van de niet-lineaire 
Bernoulli-kracht, zoals gegeven door vgl{3.25) voor een enkel riet, en door vgl{3.27) 
voor een enkel riet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Krylov-Bogoliubov tech
niek {1947) [NAYF 73]. Met deze techniek kan zowel de amplitudeverandering als 
ook de frequentieverandering worden afgeleid, indien er een zwakke niet-lineaire 
kracht F{h) wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke bewegingsvergelijking: 

d2h{t) 
m,fi--;Ji2 + k,11[h(t) -ho] = F(h) {5.11) 

Verondersteld wordt dat de oplossing van de oorspronkelijke bewegingsvergelijking: 

h(t) = Acos(wot + 6) (5.12) 

slechts verandert doordat de amplitude A en de fasefactor 6 in tijdafhankelijk wor
den, maar dat wo gelijk blijft aan .jk,ll/m,/1 

Hierbij wordt verondersteld dat A en 6 veel langzamer veranderen dan de 
trillingstijd 211" /Wo, en dat nog voldaan is aan een extra voorwaarde: 

d~~t) = -Awosin(wot + 6) {5.13) 

Met vgl(5.12) volgt dat deze voorwaarde equivalent is met 

dA d9 . dt cos(wot + 9) = A dt sm(w0t + 6) {5.14) 

Differentieren van vgl(5.13) naar t en invullen in de bewegingsvergelijking 
vgl(5.11) leidt tot de volgende twee eerste-orde differentiaalvergelijkingen voor A 
en voor 6: 

dt 
sin(wot + 9) F(h A ( 9)) _..:..._;;__~ * o + cos wot + 

womeff 
(5.15) 

dA 

en 

dO cos(w0t + 9) 
-d =- A * F(ho + Acos(wot + 9)) 

t wamelf 
{5.16) 

De rechterleden van vgl(5.15) en vgl(5.16) zijn periodiek in t. Omdat F(h) klein 
is, veranderen A en 9 slechts zeer weinig gedurende de trillingstijd T = 211" /wo, en 
kunnen de rechterleden van vgl(5.15) en vgl(5.16) als constant worden beschonwd, 
zodat dan geldt: 

dA 1 tinT . 
-d =- * T sm(wot + 9)F(ho + Acos[wot + 9])dt 

t wamelf o 
(5.17) 

en 

d(J 1 1 !cT 
-d = - * T cos(wot + O)F(ho + Acos[wot + O])dt 

t Awomefl o 
(5.18) 

Zoals te zien is in figuur 3.18 kan zowel voor het dubbele als voor het enkele riet 
voor h/b < 0.1 de Bernoulli-kra.cht in goede benadering worden voorgesteld door 
een parabolisch verloop: 
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(5.19) 

Uit vgl(5.17) volgt dan dat de amplitude A constant is. Dit resultaat is niet alleen 
geldig voor de in vgl(5.19) gegeven kracht, maar geldt ook voor elke andere (niet
lineaire) kracht, indien deze slechts afhangt van de plaats h en niet afhangt van de 
snelheid. Dan is namelijk de totale arbeid die door de kracht F(h) wordt verricht per 
trillingsperiode celijk aan nul,zodat ook de trillingsamplitude constant is. Pas indien 
de kracht snelheideafhankelijk wordt kan er per periode wel arbeid verricht worden. 
Een voorbeeld hiervan is de hysterese in hfst. 3.8. Voor de Krylov-Bogoliubov 
methode betekent dit dat de integraal in vgl(5.17) ongelijk aan nul wordt, en de 
amplitude wel verandert. 

De tijdsafhankelijkheid van 9 volgt uit vgl(5.18): 

waaruit volgt dat 

w' 
1 

Fm4zho -- +~~-=-
Wo - k,,,h~ 

Hierin kan k,/1 worden benaderd door vgl( 4.37): 

fiS 
ke/f,wo = 0.40332 * EB-;s 

waarmee vgl(5.21) overgaat in: 

w' = 1 + 2.479F".,11zhol3 

wo EBh~d3 

-· 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

De waarden van F maz en de bijbehorende opening h kunnen worden afgelezen 
uit figuur 3.18. Voor het dubbele riet is Fmaz = 0.02267 N en he = 1.342 * 10-4m. 
Voor een rietlengtel = 0.017m, en de andere parameters zoals gegeven in hfst. 4.8 
levert vgl(5.22) een frequentiestijging van w' /wo = 2.0. 

Voor het enkele riet volgt uit figuur 3.18 dat bij Fmoz = 0.1835N de rietopening 
gelijk is aan he = 1.0 * 10-4m. Dan levert vgl(5.22) bij l = 0.017m een frequentie
stijging van w'/wo = 1.4. 
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Hoofdstuk 6 

Experimenten 

6.1 Inleiding 

Eerst worden in paragraaf 6.2 de dichtheid van het riet Prilf en de elasticiteitsmo
dulus E van het riet gemeten. Daarna volgt in paragraaf 6.3 een meting van de 
rustuitwijking van de tip van het riet als functie van de rietlengte. Bij de numerieke 
uitwerking in hfst. 4.8 werd dit verband eenvoudigweg voorgesteld als lineair. 

Het lineaire model uit hfst. 4.7 geeft de resonantiefrequentie als functie van de 
rietlengte voor de neutrale trillingen, d.w.z. bij reservoirdruk Po waarbij het riet 
juist begint te trillen. Zowel deze minimumdruk alsook de bijbehorende frequentie 
worden gemeten voor een bepaalde pijp (cf) voor variabele rietlengte in paragraaf 
6.4. 

Het lineaire model gaat uit van een zuiver sinusvormige riettrilling. In paragraaf 
6.5 en 6. 7 wordt onderzocht in hoeverre dit overeenkomt met de gemeten trilling van 
de tip van het riet ten opzichte van de lepel. Daarbij wordt gemeten in de buurt 
van de voor de pijp bedoelde rietlengtel = 0.0244m en reservoirdruk Po= lOOOPa. 
Dit is de zogenaamde standaardinstelling. 

Als aanvulling op het lineaire model uit hfst. 4.7 werd in hfst. 4.9 de niet
lineariteit in de kracht op het riet ten gevolge van gedeeltelijke loslating in model 
gebracht. Dit model van de Bernoulli-kracht leverde in vgl(4.77) een toenemende 
frequentiestijging als gevolg van een toenemende reservoirdruk P0 • Ook dit effect 
wordt in paragraaf 6.5 experimenteel gecontroleerd. Daarbij wordt weer een riet
lengte l = 0.0244m gebruikt. 

Tenslotte worden er in paragraaf6.6 en 6.7 metingen verricht bij twee "verkeerde" 
instellingen van de rietlengte, namelijk bij l = 0.015m en bij l = 0.030m. Met name 
wordt weer de invloed van de reservoirdruk Po op de frequent.iP ond~>rznrht .. wal" 
die volgens hfst. 4.9 op zou moeten treden ten gevolge van de Bernoulli-kradlt. 
Omdat daarbij de invloed van de pijp buiten beschouwing gelaten werd, worden de 
metingen in paragraaf 6.6 en 6.7 zowel met pijp als zonder pijp uitgevoerd. Verder 
worden nog enkele metingen getoond van de riettrilling ten opzichte van de lepel. 
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6.2 Meting van de dichtheid en de elasticiteitsmodulus 
van het riet 

De dichtheid van het riet Pri•t werd bepaald door meting van de afmetingen en van de 
massa van het riet. Voor de meting van de lengte en de breedte werd een schuifmaat 
gebruikt, en de dikte d werd gemeten met een micrometer. De massa werd gemeten 
met behulp van een Mettlerbalans. 

De elasticiteitsmodulus E van een riet werd afgeleid uit de frequenties van de 
eigentrillingen bij vaste inklemming van het riet aan één kant. Zoals gegeven door 
vgl( 4.22) uit hfst. 4 geldt voor de grondmode dat 

E = 12p,..eew21'' 
d2zt 

waarin zo = 1.875104069. 

(6.1) 

De gebruikte opstelling is afgebeeld in figuur 6.1. De typenummers van de ge
bruikte apparatuur zijn vermeld in paragraaf 6.8. Met het digitaal geheugen werden 
voor ongeveer 25 verschillende rietlengten I telkens ongeveer 15 trillingen bemon
sterd. Van deze trillingen werd de totale trillingstijd gemeten met een meeton
nauwkeurigheid van 0.2ms. Verder werd voor de bepaling van E gebruik gemaakt 
van de gemeten dichtheid van het betreffende riet, en werd de methode der kleinste 
kwadraten toegepast. 

rie! 

Figuur 6.1: Opstelling bij de meting van de elasticiteitsmodulus E 

De resultaten voor vier verschillende rieten zijn: 
Riet 1 (c-klein) 

d = {0.625± 0.01)10-3m 

m = 5.9732 ± 0.002g 
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p,;,, = {8.28 ± 0.06)105kgm-s 

E = (6.9± 0.2)1010Pa 

Riet 2 (al-klein octaaf) 

d = (0.47 ± 0.01)10-3m 

m - 2.4921 ± 0.002g 

p,;., = (8.3 ± 0.1)103kgm-3 

E = (6.7±0.2)1010Pa 

Riet 3 (g-ééngestr. octaaf) 

d = (0.29 ± 0.02)10-3m 

m = 0.4953 ± 0.002g 

Priet = (8.7 ± 0.3)103kgm-s 

E = (7.6±0.8)1010Pa 

Riet 4 (dl ééngestr. octaaf) 

d = (0.216 ± 0.002)10-sm 

m = 0.4596 ± 0.002g 

p,;,, = (8.6 ± 0.16)105kgm-3 

E = (8.5 ± 0.2)1010Pa 

De gemeten dichtheden liggen tussen die van zink, koper en tin in: 

Pnnk = 6.9 * 103kgm-s 

Picoper = 8.9 * 103kgm-s 

Ptin = 6 * 103kgm-s 

Ook liggen de gemeten waarden van de elasticiteitsmodulus E tussen die van 
zink, koper en tin in: 

Ennk = 9.3 * 1010 Pascal 

Ekoper = 12 * 1010 Pascal 

Eein - 5.5 * 1010 Pascal 
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6.3 Meting van de rustuitwijking van de tip van het 
riet 

De bij deze meting gebruikte meetopstelling werd ook gebruikt voor de experimenten 
beschreven in paragraaf 6.4 t/m 6. 7. Deze opstelling is afgebeeld in figuur 6.2. 

Figuur 6.2: Meetopitelling t1oor het meten t1an de frequentie en tlan de 
rietuitwijking al1 functie t1an de re1ervoirdruk Po, en al1 functie tlan de 
rietlengte I 

Bij deze opstelling werd een linguaalpijp gebruikt waarvan de metalen voet werd 
vervangen door een voet van plexiglas. Met behulp van lenzen werd een laserbun-

-4del zodanig verbreed dat er een evenwijdige bundel over de gehele instroomopening 
tussen de tip van het riet en de lepel terechtkwam. Door de pijp zorgvuldig uit 
te lijnen kon de laserbundel ongehinderd door de pijp gaan, en viel daarna op een 
lichtgevoelige fotocel. Het signaal van de fotocel werd met een versterker omgezet 
in een spanning, die zichtbaar gemaakt werd met behulp van een oscilloscoop. De 
gemiddelde spanning en de amplitude werden gemeten met een multimeter, en de 
frequentie werd met een frequentieteller gemeten. Ook kon het signaal opgeslagen 
worden in een digitaal geheugen, waarna het signaal kon worden getekend met een 
x-y schrijver. Bij de gebruikte trillingsfrequenties kon de fotocel het signaal gemakke
lijk blijven volgen. Uit stationaire meting van de rietuitwijking en de bijbehorende 
spanning bleek dat het verband tussen de rietopening en de spanning alslineair kan 
worden beschouwd. De druk van de aan de voet van de pijp toegevoerde lucht kon 
worden ingesteld met een druk-kraan, en kon worden gemeten met een waterkolom. 

De metingen van de rustuitwijking van de tip van het riet hoo vonden plaats in 
afwezigheid van de reservoirdruk P0 . Na ijking van de bij een bepaalde rief,opening 
behorende spanning kon de rietopening h00 bij verschillende rietlengten I worden 
afgeleid door het spanningsverschil te meten met- en zonder laserbundeL Dit (stati
onaire) spanningsverschil is dan direkt te vertalen in de bijbehorende rietuitwijking 
hoo. 
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1,1 

De resultaten van deze meting voor een riet uit de c'-pijp staan in figuur 6.3. 
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Figuur 6.3: Rustuitwijking hoo tuzn de tip van het riet ten opzichte van 
de lepel t~lsfunctie van de rietlengte l 

In deze figuur staat ook de stationaire uitwijking ho van de tip van het riet uit
gezet, gemeten bij de neutrale trillingen. Deze werd gemeten door de reservoirdruk 
Po op te voeren totdat het riet juist begon te trillen. De gemiddelde waarde van de 
gemeten wisselspanning is dan een maat voor ho. 

Zoals te zien is in figuur 6.3 is het verband tussen de rietlengte l en de rustuit
wijking van de tip hoo niet lineair, maar vertoont een aantal merkwaardige knikken 
rond l = 0.018m en l = 0.028m. Deze kunnen worden veroorzaakt door een onregel
matige vorm van de rustuitwijking tloo(x) van het riet. De gemeten rietopening als 
functie van de rietlengte wijkt dus af van hetgeen aangenomen werd bij de numerieke 
uitwerkingen in hfst. 4.8. Daarbij werd een eenvoudig lineair verband gebruikt voor 
de rustuitwijking hoo als functie van de rietlengte. Op dit punt kan het model dus 
verbeterd worden. 

..... 
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6.4: Vergelijking van de experimenten met de lineaire 
theorie 

De bij de metingen gebruikte opstelling staat afgebeeld figuur 6.2. Eerst werd van 
een bepaald riet (dl ééngstr. octaaf) de eigenfrequentie vergeleken met de aange
blazen frequentie zonder pijp voor variabele rietlengte I. Het bij dit experiment 
gebruikte riet werd alleen voor deze meting gebruikt. 

De rietlengte werd gevarieerd met behulp van de stempen. De eigenfrequentie van 
het riet werd gemeten door het riet voorzichtig aan te to'kkelen, en met een microfoon 
ongeveer 20 trilling op te nemen in een digitaal geheugen. Vervolgens werd met 
dezelfde meetopstelling bij een constante luchtdruk van 560Pa de trillingsfrequentie 
gemeten zonder pijp. De resultaten staan in figuur 6.4. In deze figuur staat ook 
de voor dit riet met vgl(4.22) berekende eigenfrequentie uitgezet (getrokken lijn). 
Verder is met vgl(4.77) ook de frequentie berekend voor dit riet ten gevolge van de 
Bernoulli-kracht (onderbroken lijn). 

Figuur 6.4: Getokkelde frequenties (x), en aangeblazen frequenties bij 560 
Ptucal zonder pijp {A). De getrokken lijn is de berekende eigenfrequentie 
t1an het riet, en de onderbroken lijn is de berekende rietfrequentie met 
B ernoulli-kracht. 
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Het blijkt dat de gemeten frequenties hoger zijn dan de berekende frequenties. 
Dit kan worden veroorzaakt doordat de inklemming van het riet zodanig is dat niet 
het gehele stuk vanaf de stempen vrij kan trillen. Dit hangt direkt samen met de 
(onregelmatige) vorm van het riet. 

Verder tonen de metingen aan dat bij kleine rietlengten (1 < 0.021m) de aange
blazen frequentie lager is dan de getokkelde frequentie. Zoals te zien is in figuur 
4.11leidt het lineaire model uit hoofdstuk 4 ook tot een aangeblazen frequentie die 
lager ia dan de eigenfrequentie van het riet, hoewel het verschil volgens de metingen 
groter is. 

Voor grote rietlengten (1 > 0.02lm) blijkt uit de metingen dat de aangeblazen 
frequentie hoger ia dan de gemeten eigenfrequentie van het riet. Dit verschil met 
figuur 4.11 kan worden verklaard doordat de Bernoulli-kracht een steeds grotere fre
quentiestijging veroorzaakt naarmate het riet langer wordt. Ook blijkt uit figuur 6.4 
dat voor grote rietlengten (1 > 0.021m) de berekende frequentiestijging ten gevolge 
van de Bernoulli-kracht van gelijke orde-grootte is als werd gemeten. 

De met behulp van de lineaire theorie uit hfst. 4.7 berekende waarden van de 
frequentie en van de reservoirdruk Po van de neutrale trillingen als functie van de 
rietlengte 1 staan weergegeven in figuur 4.9 en in figuur 4.10. Daarbij werden de 
berekeningen uitgevoerd voor dezelfde pijp als in de hier besproken experimenten 
gebruikt werd (c'). Om zo goed mogelijk de frequentie en de druk van de neutrale 
trillingen te kunnen meten, werd de volgende methode toegepast: de reservoirdruk 
Po werd zeer langzaam opgevoerd totdat het riet op het punt stond om te gaan trillen. 
Vervolgens werd het eerste stuk van de opkomende trilling, waarbij de trillingsam
plitude nog zeer klein was, opgenomen met het digitale geheugen. Een voorbeeld 
van het op deze wijze geregistreerde trillingsverloop staat geillustreerd in figuur 6.5. 

Uit de met de x-y schrijver gemaakte figuren werd grafisch de frequentie bepaald, 
en de bijbehorende reservoirdruk werd gemeten met een waterkolom. Door deze me

--ting uit te voeren bij verschillende rietlengten ontstonden de grafieken weergegeven 
in figuur 6.6 en 6. 7. Hierin staan zowel metingen met pijp alsook metingen zonder 
pijp. 

Ook staan in figuur 6.6 en 6. 7 met een getrokken lijn de met de lineaire theorie uit 
hfst. 4. 7 berekende waarden uitgezet, alsmede de berekende resonantiefrequenties 
van de pijp. 

De metingen zonder pijp van de minimale reservoirdruk komen globaal overeen 
met de modelberekeningen in figuur 4.12, alleen rond 1 = 0.017m treedt een afwijking 
op, waarbij ook de frequentie een onverwachte sprong vertoont. Zoal!': tP ziPn i!' in 
figuur 6.3 vertoont de rustuitwijking van het riet ook bij I = 0.017m een scherpe 
knik. De frequentiesprong in figuur 3.7 is daarom te verklaren uit een knik in de 
ruststand van het riet bij I= 0.017m. 

De metingen met pijp vertonen ook duidelijke overeenkomst met de berekeningen 
uit figuur 4.9 en 4.10. Zoals te zien is in figuur 6.6 komen de gemeten sprongen in 
de frequentie ten gevolge van de pijp goed overeen met de berekeningen. Ook de 
daarbij behorende sprongen in de minimale luchtdruk komen goed overeen. Dat deze 
sprongen in de druk inderdaad afkomstig zijn van de akoestiek van de pijp blijkt uit 
het feit dat ze niet optreden bij de metingen zonder pijp. 

Wel treedt er in de frequentie een extra sprong op bij 1 = 0.028m, zowel bij de 
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z{,6 Hz 

Figuur 6.5: Het onutaan van een riettrilling bij minimale re&ervoirdrule. 

metingen met pijp als zonder pijp. Omdat ook de rustuitwijking van het riet bij 
I = 0.028m een knik vertoont (figuur 6.3) is er hier geen sprake van een akoestisch 
effect, maar van een gevolg van een knik in de rustuitwijking van het riet. 

Verder blijkt de frequentie met pijp bijna overal lager dan zonder pijp, wat ook 
volgde uit het lineaire model (figuur 4.9 en figuur 4.11). Alleen voor rietlengten 

.,.tussen 0.013m en 0.017m wijkt de gemeten frequentie sterk af van de berekenin
gen. De rustuitwijking van het riet vertoont juist bij I= 0.017m een scherpe knik 
(figuur 6.3), terwijl ook de frequentie zonder pijp hier een sprong vertoont (figuur 
6.4). Daarom is waarschijnlijk niet de akoestiek van de pijp, maar wel de vorm 
en inklemming van het riet de oorzaak van de te hoge berekende frequentie rond 
I= 0.016m. 

.... 
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Figuur 6.6: Frequentie 6ij zeer lcleine trillingsamplitude als functie van 
de rietlengte: met pijp(z} en zonder pijp(l:l}. Getrolclcen lijnen zijn 
6ere/ceningen volgens het lineaire model met pijp. 

Metingen bij de standaardinstelling van de pijp 

De in deze paragraaf besproken metingen zijn verricht in de buurt van de voor de 
pijp bedoelde reservoirdruk van lOOOPa en rietlengte I = 0.0244m. Eerst werd de 
frequentie met pijp gemeten voor variabele rietlengte en bij een constante reservoir
druk van 1000 Pascal. De resultaten van deze metingen staan in figuur 6.8 (x). 
Verder staan in deze figuur ook de met vgl(4.22) berekende eigenfrequenties van 
het riet: dit is de onderbroken lijn. Ook de frequentiestijging ten gevolge van de 
Bernoulli-kracht volgens vgl( 4. 77) is afgebeeld: dit is de getrokken lijn. Verder is 
nog de pijpfrequentie afgebeeld, die oploopt voor stijgende rietlengte omdat dan ook 
de pijplengte toeneemt (vgl(4.52)). 

In figuur 6.8 is te zien dat de akoe~t i~che sprong in de pijpfrequentie goed 
overeenkomt met figuur 4.9. De rietlengte bij het eindpunt van de bovenste tak 
(I= 0.019m) komt zeer goed overeen met figuur 4.9, terwijl de frequentie volgens de 
berekeningen nog iets verder door zou moeten lopen: tot 380 Hz in plaats van tot 
430Hz. Het horizontale stuk tussen I= 0.02m en I= 0.028m kan samenhangen met 
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Figuur 6.7: Minimale reservoirdruk Po als /unctie van de rietlengte: met 
pijp(z}, en zonder pijp(l:l). Getrokken lijnen zijn berekeningen volgens 
het lineaire model met pijp. 

de vorm van het riet, omdat juist voor dit traject ook de rustuitwijking relatief groot 
is {figuur 6.3). Verder wordt de hogere gemeten frequentie dan berekend gedeeltelijk 
verklaard door de Bernoulli-kracht, en voor een ander deel door de hogere gemeten 
eigenfrequentie van het riet dan verwacht werd op grond van vgl{ 4.22), zoals te zien 
is in figuur 6.4. 

Bij dezelfde reservoirdruk van 1000 Pascal, maar voor drie verschillende rietleng
ten zijn de trillingen van de tip van het riet gemeten, met de bijbehorende akoestische 
druk. Hiervoor werd ook weer dezelfde opstelling gebruikt, als gegeven in figuur 6.2. 

In figuur 6.9 is te zien dat bij 440 Hz en bij 285 Hz een bij benadering si
nusvormige riettrilling optreedt, terwijl biJ :217 Hz er sprake is van een elastische 
botsing. Opvallend is dat de vorm van het geluidsgolf aan het uiteinde van de pijp 
een veelsterkere variatie vertoont dan de riettrilling. De klankkleur wordt dan ook 
in veelsterkere mate bepaald door de akoestiek van de pijp dan door de riettrilling. 
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Daarna zijn met dezelfde pijp frequentiemetingen gedaan bij een constante rietlengte 
van 0.02,.,.m, maar bij variabele reeervoirdruk. Deze metingen staan afgebeeld in 
figuur 6.10. Hierin zijn ook twee pijpfrequenties aangegeven, en de bij constante 
rietlengte te verwachten frequentiestijging ten gevolge van de Bernoulli-kracht, bij 
variabele reservoirdruk. 

De frequentiesprong tussen 285 Hz en 372 Hz komt erg goed overeen met figuur 
4.9. Ook de frequentiestijging als functie van de resèrvoirdruk kan goed worden 
verklaard uit de Bernoulli-kracht beschreven in vgl(4.77). Het blijkt dus dat de 
Bernoulli-kracht een duidelijk waarneembare invloed heeft op de resonantiefrequen
tie. 
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6.6 Metingen bij rietlengtel = 0.015m 

In deze paragraaf worden metingen getoond bij een constante rietlengte van I = 
0.015m en bij variabele reservoirdruk. Deze metingen werden telkens zowel met pijp 
alsook zonder pijp verricht. 

In figuur 6.llstaat de frequentie als functie van de reservoirdruk uitgezet, zowel 
met pijp (x) als zonder pijp (~). Ook zijn drie berekende pijpresonantiefrequenties 
uitgezet. De frequentiemetingen met pijp vertonen hierbij duidelijke sprongen. Het 
blijkt dus dat deze frequentiesprongen die door het lineaire model voorspeld worden 
bij variabele rietlengte (figuur 4.9) ook optreden bij een constante rietlengte, maar bij 
variabele druk. Ook is in figuur 6.11 te zien dat zonder pijp deze frequentiesprongen 
afwezig zijn, zoals te verwachten is. 

Duidelijk te zien in deze figuur is verder dat de gemeten frequenties hoger liggen 
dan de eigenfrequentie van het riet van 558 Hz. Het lineaire model voorspelde juist 
het omgekeerde, zoals te zien is in figuur 4.9. Het feit dat de metingen met pijp en 
zonder pijp een goeddeels gelijke frequentiestijging als functie van de druk vertonen, 
duidt er op dat deze stijging niet door de akoestiek van de pijp veroorzaakt wordt, 
maar te maken heeft met het riet. De orde-grootte van de gemeten frequentiestijging 
wordt verklaard door de Bernoulli-kracht die werd berekend met vgl(4.77) uit hfst. 
4.9: dit is de getrokken oplopende lijn in figuur 6.11. Wel is er nog een constant fre
quentieverschil van ongeveer 100Hz, maar dat verschil was ook al aanwezig in figuur 
6.4 van de gemeten eigenfrequentie ten opzichte van de berekende eigenfrequentie 
van het riet. Deze constante afwijking in de frequentie is daarom te verklaren do
ordat niet de gehele lengte van het riet vanaf de inklemming vrij kan trillen. Dit is 
weer terug te voeren op de onregelmatige rustuitwijking van het riet, waardoor ook 
de merkwaardige knikken in figuur 6.3 worden veroorzaakt. 
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8. 'I Metingen bij rietlengte l = 0.030m 

In deze paragraaf ia een constante rietlengte van l = 0.030m gebruikt. Ook werd 
weer net als in de vorige paragraaf gemeten met pijp en ook zonder pijp. De fre
quentieverandering ten gevolge van de reservoirdruk is uitgezet in figuur 6.12. In 
deze figuur ia te zien is dat de frequentiesprongen bij de metingen met pijp goed 
overeenkomen met de berekeningen van figuur 4.9. Opvallend is dat de frequen
tie veel sterker stijgt bij grote waarden van de reservoirdruk dan op grond van de 
Bernoulli-ktacht te verwachten ia. Ook de afwijking tussen de berekende en de geme
ten eigenfrequentie van het riet in figuur 6.4 is beduidend kleiner. Verder treedt er 
bij een druk van 3000 Pa in de metingen met pijp een merkwaardige uitschieter in 
de frequentie op. Zoals te constateren is met behulp van figuur 4.9 trilt het riet van 
lengte l = 0.030m bij een frequentie boven 600 Hz niet meer in de grondmode van 
het riet (zie ook vgl(4.22)). Blijkbaar is dan de invloed van de Bernoulli-kracht op de 
frequentie niet meer te verklaren als een verandering van de laagste eigenfrequentie 
van het riet, zoals dat immers in hfst. 4.9 wel werd aangenomen. (vgl(4.72)). 

Tenslotte ia de beweging van de tip van het riet bij l = 0.030m nog gemeten 
bij drie verschillende waarden van de reservoirdruk: 230 Pa, 1360 Pa, en 18200 Pa, 
met bijbehorende geluidedruk aan het uiteinde van de pijp. In figuur 6.13 is te zien 
dat bij 230 Pa de riettrilling nagenoeg sinusvormig is, dat bij 1350 Pa een nagenoeg 
elastische botsing optreedt, en dat bij 18200 Pa de botsing inelastisch is. Hierbij 
wordt nog eens opgemerkt dat de pijp bedoeld is voor een reservoirdruk van ongeveer 
1000 Pa. 
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8.8 Gebruikte meetapparatuur 

De bij de meetopatellingen van figuur 6.1 en figuur 6.2 gegeven nummering corres
pondeert met de nummering in de volgende lijst: 

1} Digitaal geheugen: Data Precision, Data 6000 model 610 
2} Frequency analyser: Bruel and Kjaer Copenhagen, Type 2120 
3) Oscilloecope: Tektdronix inc Portland, Type 635A 
4) AM/FM function generator, Topward Electric lnstruments co ltd, TFG-8104 
5) Digital multimeter, Fluke, 8010 A 
6) Counter/timer, Systron Donner, model 7034 
7) Digitaal geheugen: Gould biomation, model 2805 master 
8) x-y schrijver, Houston instruments, Omnigraphic 2000 recorder 
9) Laser, Spectra Physics 155 laser 
10)0scilloscope, Gould 15 Mhz oscilloscope OS 255 
11 )Microfoon, Bruel and Kjaer, Copenhagen 
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Figuur 6.8: Metingen met pijp bij 1000 Pa (x), pijpfrequentie, en bere
kende rietfrequentie zonder Bernoulli-kracht (onderbroken lijn) en met 
Bernoulli-kracht (getrokken lijn} 
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Figuur 6.9: De trilling van de tip van het riet bij 1000 Pa bij drie ver
schillende rietlengten: resp. 0.0187 m, 0.0234 m en 0.029 m., met bij
behorende akoestische drulc aan het uiteinde van de pijp 
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Figuur 6.11: FrequentieBtijging ten gevolge van de reBervoirdrulc bij riet
lengte 0.015m, gemeten zowel met pijp (x) alBoolc zonder pijp (ti). De 
rietlengte waB conBtant, en gelijle aan 0.015m. Verder berekeningen van 
de pijpeigenfrequentieB, en van de frequentiestijging ten gevolge van de 
Bernoulli-lcracht 
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Figuur 6.12: Frequentiestijging ten gevolge van een toenemende reser
voirdruk, gemeten zowel met pijp {ll.} alsook zonder pijp {:t}. De riet
lengte was hierbij constant 0.030m 
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Figuur 6.13: De trilling van de tip van het riet zonder pijp, bij een 
rietlengte gelijk aan 0.030m. De metingen zijn verricht voor 9 waarden 
van de reservoirdruk: 230 Pa, 1350 Pa, en 18200 Pa. Ook is telkens de 
bijbehorende akoestische druk <G/ge"MIJ. 



Hoofdstuk 7 

Conclusies 

1} Een typische eigenschap van een linguaalpijp is dat het riet een veel grotere in· 
vloed heeft op de grond-frequentie dan de akoestiek van de pijp (hfst. 4.8). Een 
praktische consequentie hiervan is dat een linguaalpijp wordt gestemd door de riet
lengte te varieren, en niet door verandering van de pijplengte. De pijp bepaalt echter 
zeer sterk de klankkleur van het instrument (hfst. 6). 

2) De beweging van het riet veroorzaakt een modificatie van de input-impedantie van 
de pijp. Zonder deze extra impedantie en in afwezigheid van inwendige rietdemping 
zou de frequentie van de grondtoon slechts bepaald worden door de akoestiek van de 
pijp. Aangezien bij een linguaalpijp de resonantiefrequentie in hoofdzaak bepaald 
wordt door het riet is deze extra akoestische impedantie essentieel (hfst. 4.7). 

3} In tegenstelling tot wat vaak in de literatuur gesuggereerd wordt hangt bij 
Re > 102 de stromingssnelheid van de lucht langs het riet niet sterk af van de 
rietopening. Dit is een gevolg van het optreden van loslating over de gehele lengte 
van het riet: er ontstaat een vrije straal (hfst. 3.4). Voor zeer kleine rietopeningen 

·"is de stroming wrijvingsgedomineerd (hfst. 3.5). 

4) De stroming langs het riet kan in goede benadering worden opgevat als twee
dimensionaal en quasi-stationair (hfst. 3.3). 

5) De kracht op het riet hangt niet-lineair af van de rietopening h ten gevolge van 
de stroming langs het riet. Bij het varierenvan de rietopening h veranderen ook het 
getal van Reynolds Re en de verhouding h/b (b is de breedte van de rand van de 
lepel). Als Re< 108 treedt er geen turbulentie op in de rietopening. 
Er treden de volgende stromingstypen op (hfst. 3.6 en 3.7): 
-als Re < 10 en h/b < 0.1 is de stroming wrijvingsgedomineerd en redelijk te be
schrijven als een Poiseuillestroming. 
-als Re > 10 en h/b < 0.3 treedt gedeeltelijke loslating op, waarbij een Bernoulli
kracht ontstaat, maar waarbij ook de wrijving van belang is. 
-als 0.1 ~ h/b ~ 0.5 kan zowel volledige loslating over de gehele lengte van het riet 
optreden, alsook gedeeltelijke loslating. Welke van deze twee mogelijkheden optreedt 
hangt af van de voorgeschiedenis, wat aanleiding kan geven tot hysterse. 
-als Re > 10 en h/b > 0.5 treedt volledige loslating op. 
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6) Ten gevolge van gedeeltelijke loslating waarbij de stroming op een bepaalde af
stand van de tip van het riet weer gaat aanliggen ontstaat er een Bernoulli-kracht 
op het riet. Voor deze Bernoulli-kracht is met behulp van een kwalitatief model 
een analytische uitdrukking afgeleid (hfst. 3.7). Volgens een lineair modelleidt deze 
Bernoulli-kracht tot een stijging van de riet-eigenfrequentie (hfst. 4.9). Volgens deze 
analytische uitdrukking neemt bij toenemende aanblaasdruk Po of bij toenemende 
rietlengte I ook de riet-oscillatiefrequentie toe. Deze berekende frequentiestijging 
blijkt van gelijke ordegrootte te zijn als experimenteel is gevonden, en komt overeen 
met waarnemingen van Bak e.a. [BAK 87]. 

7) Met een eenvoudig niet-lineair model bleek ook dat er als gevolg van de Bernoulli
kracht een frequentiestijging ten opzichte van de rieteigenfrequentie optreedt. (hfst. 
5.2 en hfst. 5.3). 

8) Een lineair model (stabiliteitsanalyse) volstaat om de minimum druk waarbij 
een trilling op kan treden te schatten, alsmede de daarbij behorende frequentie. Ten 
gevolge van de akoestiek van de pijp treden er bij afnemende rietlengte discrete 
dalingen op in de minimum aanblaasdruk, en daarbijbehorende discrete frequentie
stijgingen. Deze beide effeeten zijn experimenteel waargenomen en met behulp van 
een lineaire theorie goed te verklaren (hfst. 4). 

9) Het feit dat de gemeten riettrilling vaak min of meer overeenkomt met een zuivere 
sinus maakt dat het lineaire model ook waardevol is buiten het gebied van infinites
imale trillingen (hfst. 4 en hfst. 6). 

10) Experimenteel werd gevonden dat bij een bepaalde minimale aanblaasdruk zeer 
kleine riettrillingen op kunnen treden zonder dat het riet de lepel raakt. In deze 
situatie vertonen de trilling van de tip van het riet en ook de trilling van de akoes
tische drukgolf een nagenoeg sinusvormig verloop. In sommige gevallen treedt een 

..oagenoeg sinusvormige riettrilling op waarbij de tip van het riet de lepel juist raakt. 
Hierbij is echter de akoestische drukgolf niet meer sinusvormig. Bij grotere aanblaas
druk, en vooral bij grote rietlengten treedt een nagenoeg elastische botsing tussen 
het riet en de lepel op. Hierbij heeft de akoestische trilling een sterk afwijkend spec
trum ten opzichte van de riettrilling (hfst. 6). 

11) De rustuitwijking (vorm) van het riet kan aanleiding geven tot een sterk niet
lineaire samenhang tussen de rietlengte en de rustuitwijking van de tip. Ook hangt 
de eigentrillingsfrequentie van het riet. ingewikkelder af van de rietlengte dan op 
grond van de in ons model veronderstelde ideale inklemming te verwachten is (hfst. 
6.3 en 6.4). 

12) Het is te verwachten dat de bij een linguaalpijp optredende stromingsverschijn
selen zoals (gedeeltelijke-) loslating en het optreden van een Bernoulli-kracht ook 
optreden in een meer algemene situatie. Het kan relevant zijn om dit nader te 
onderzoeken bij bijvoorbeeld andere blaasinstrumenten of bij de menselijke stem
banden. 
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Hoofdstuk 8 

Appendix 

8.1 Afleiding van de bewegingsvergelijking en van de 
golfvergelijking voor een geluidsgolf in een pijp 

In deze paragraaf worden de golfvergelijking en de bewegingsvergelijking afgeleid 
voor een akoestische golf in een cylindersymmetrische pijp in een één-dimensionale 
benadering. Deze benadering kan worden toegepast indien de pijpdiameter klein is 
in verhouding tot zowel de golflengte als tot de lengte waarover de pijpdoorsnede 
varieert. In dat geval zijn de bewegingen van de luchtdeeltjes hoofdzakelijk longi
tudinaal, en zijn de druk p(x, t) en de deeltjessnelheid u( x, t) functies van alleen x 
ent. De oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de pijp wordt genoteerd als S(x), 
de geluidssnelheid is c. De luchtdruk wordt geschreven als Ptot =Po+ p(x, t), en de 
dichtheid als Ptot = Po+ p( x, t). Hierin zijn Po en Po de waarden van de atmosferische 
druk en dichtheid. De akoestische snelheid van de luchtdeeltjes is u( x, t). In drie 
dimensies gelden de volgende vergelijkingen: 

De gelineariseerde continuiteitsvergelijking: 

ap(i, t) V ... (=t ) at +Po .u :.;,t 

De gelineariseerde Eulervergelijking: 

aü(i, t) V (=t ) 
Po at =- p :.;,t 

De gelineariseerde isentropische vergelijking: 

p(i, t) - 'YPO p(i, t) 
Po 

De golfvergelijking: 

a2p(i, t) - 2v2 (=t ) at c P ;~;, t 

waarm: 
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(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 

(8.4) 



(8.5) 

met '1 = c"/cf), dat is de verhouding tussen de soortelijke warmte bij constante 
druk, en bij constant volume. 

De bewegingsvergelijking volgt uit de gelineariseerde Eulervergelijking vgl(8.2) in 
een dimensie: 

. öü(i, t) öp(i, t) 
Po öt =- öz (8.6) 

Toepassen van de integraalformulering van maaaabehoud op een dwarsdoorsnede van 
de pijp met oppervlak S(z) en dikte Az leidt vgl(8.1) tot: 

öp(z, t) S( )A A u(z + Az, t)S(z +A:~:, t)- u(:~:)S(:~:) _ 0 (8.7) 
öt :~: :~: + Po :~: A:~: -

dus: 

S(:~:) öp(:~:, t) { ( ) dS(z) S( ) öu(:~:, t)} _ 
• öt + Po u :~:, t dz + :~: ö:~: -

S( )öp(z,t) ö(u(:~:,t)S(:~:))_ 0 :~: öt +Po ö:~: -

Gebruik maken van vgl(8.3) en van vgl(8.5) en differentieren naar t leidt tot: 

ö2p(z, t) = _ poc2 ~ (s(z) 8u(z, t)) 
öt S(z) 8z öt 

(8.8) 

(8.9) 

Door nog gebruik te maken van vgl(8.6) ontstaat de gevraagde golfvergelijking: 

ö2p(:~:, t) 
öt 

= p0c
2 ~ (s(z)_!_ öp(:~:, t)) 

S(z) öz Po öz 
c2 dS(:~:)8p(z,t) 2 öp(z,t) 

= ---- + c --=-.:.....:..~ 
S(:~:) dz 8z öz 
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8.2 Afleiding van de impedantie bij het riet uit de uit
atralingsrandvoorwaarde 

In deze paragraaf wordt uitgewerkt op welke wijze de impedantie aan het begin van 
een pijp bij het riet Z(w) kan worden afgeleid uit de impedantie aan het uiteinde 
Znnc~(w). Verondersteld wordt dat Znnc~(w) wordt gegeven door de uitstralingsrand
voorwaarde vgl(4.55) uit hfst. 4.6, en dat de 66n-dimensionale golfvergelijking en 
bewegingsvergelijking vgl(4.53) resp. vgl(4.54) uit hfst. 4.6 van toepusing zijn: 

' 
a'p(z, t) = c' a2p(z, t) +_i!_ dS(z) ap(z, t) (8.ll) 
~ a~ sw • h 

au(z, t) ap(z, t) 
p at =- az (8.12) 

waarin S(z) het oppervlak van de pijpdoorsnede is als functie van x. p is de 
dichtheid van lucht, en c is de geluidanelheid. 

De afleiding van Z(w) uit Znnc~(w) verloopt voor de pijp gegeven in &guur 8.1 in 
vier etappen. Eerst wordt Zs(w) uit Znnc~(w) berekend, dan Z2(w) uit Zs(w), vervol
eens Z1(w) uit Z,(w), en tenslotte Z(w) uit Z1(w). Verondersteld wordt dat op de 
overgangen tUllen de pijpstukken zowel de druk p(t) als de volumensnelheid S • u(t) 
continu zijn, zodat ook de impedantie een continue functie van z is. De gebruikte pijp 
bestaat slechts uit cylindrische en konische stukken. Voor deze beide typen wordt 
nu uitgewerkt boe de beginimpedantie Zs(w) volgt uit de eindimpedante ZE(w). 

Figuur 8.1: Ltngtedoor~ntdt tlt&n ttn pijp 

1) Cylindrische pijp. 
Beschouw een cylindrische pijp met straal r, lengte L, en gegeven eindimpedantie 

ZE op z = L. Dit wordt geillustreerd in &guur 8.2. 

Omdat S(z) contstant is gaat golfvergelijking vgl{8.11) over in: 
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~ 
~--- ---------- _Jr 

r t"--z 
x=L E 

Figuur 8.2: Orlindri3che pijp 

82p(z, t) 2 82p(z, t) 
___,;.a~t='"2 .....:. = c * ax2 (8.13} 

met algemene oplossing: 

p(x, t) = A exp[j(wt- kz)] + B exp[j(wt + kz)] (8.14} 

waarin A en B complexe constanten zijn. k is het golfgetal: 

k =wfc (8.15} 

Uit de bewegingsvergelijking vgl(8.12} volgt de bij drukgolf vgl(8.14} behorende 
..-deeltjessnelheid: 

u( x, t) = A exp[j(wt- kz}]- B exp[j(wt + kz)] 
pc pc 

(8.16} 

Omdat per definitie geldt: 

Z(w)- p(x, t) 
- S(z) • u( x, t) 

(8.17} 

kan met behulp van vgl(8.14) en vgl(8.16) bij gegeven ZE de beginimpedantie ZB 
worden berekend: 

(8.18) 

waarm 

(8.19) 

(8.20} 
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Bij gegeven ZE wordt de verhouding tussen de amplitude B van de teruglopende 
drukgolf en de amplitude A van heenlopende drukgolf gegeven door: 

B =i (8.21) 
A e 

2) Konische pijp. 
Beschouw een konische pijp met beginstraal rs, halve openingshoek (3, lengte L, 

en gegeven eindimpedantie ZE. Dit wordt geillustreerd in figuur 8.3. 

><=o ..... _

7
,x:x

8 
- I ... 

ZB ( 

Figuur 8.3: Konilche pijp 

L 

Er gelden dan de volgende relaties: 

zs = rs/ tan(f3) 

XE= zs + L 

rE= rs + Ltan(f3) 

Omdat S(z) evenredig is met z2 gaat golfvergelijking vgl(8.11) over in: 

a2p(z, t) 2 a2p(z, t) 2c2 ap(x, t) 
---=~.;......:. =c * +-~~~ 

at2 ax2 x ax 
met algemene oplossing: 

p(z, t) = A exp[j(wt- kz)] + B exp[j(wt + kz)] 
x x 

(8.22) 

(8.23) 

(8.24) 

(8.25) 

(8.26) 

waarin A en B complexe constanten zijn. Uit de bewegingsvergelijking vgl(8.12) 
volgt de bijbehorende deeltjessnelheid: 

u( x, t) = ~ {t- j_} exp[j(wt- kz)] 
pcx kx 

- _!!_ {1 + kj } exp[j(wt + kz)] (8.27) 
pcx x 

Omdat per definitie geldt: 
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Z(w)- p{%, t) 
- S(%) • u(%, t) 

(8.28) 

kan met behulp van vgl(8.26) en vgl(8.27) bij gegeven ZE de beginimpedantie Zs 
worden berekend: 

Zs = .!!!__ • e - ~ (8.29) 
1rr~ e [1 - k!s] + ~ [ 1 + k!s] 

waarin 

r ={zE ,.-ri (-
1
- + j)- j} exp[-jkLJ 

pc k%E 
(8.30) 

en 

e = {zE 1rri (-
1
- - j) - j} exp[+jkLj 

pc k%E 
(8.31) 

Bij gegeven ZE wordt de verhouding tussen de amplitude B van de teruglopende 
drukgolf en de amplitude A van de heenlopende drukgolf gegeven door: 

(8.32) 

N.B. In dit speciale geval van een konische pijp kan in plaats van de één-dimensionale 
benadering van de golfvergelijking ook een exacte oplossing gevonden worden door 
de golfvergelijking in bolcoordinaten op te schrijven. Indien de druk alleen afhangt 
van de straal r ontstaat de volgende golfvergelijking: 

82p(r, t) 2 82p(r, t) 2c2 8p(r, t) 
--!:....!..,~ = C * .. L - -=-~~ 

8t2 8r2 ' r 8r 
(8.33) 

wat lijkt op vgl(8.25). De overgang van het bolvormige golffront aan het begin of 
einde van het konische stuk naar een recht golffront in een aangrenzend cylindrisch 
pijpstuk verloopt beter naarmate beter voldaan is aan de voorwaarden waarvoor de 
één-dimensionale golfvergelijking vgl(8.11) is afgeleid. 
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8.3 De uitwijking van het riet tengevolge van een uni
forme drukverdeling 

In deze paragraaf worden zowel de stationaire uitwijking flo(z) ten opzichte van de 
lepel alsookdeinstationaire uitwijking y(z, t) ten opzichte van 110(z) berekend voor 
een uniforme drukverdeling aan de onderkant en aan de bovenkant van het riet. De 
ruststand van het riet is de stand zonder druk aan boven- of onderkant, en wordt 
genoteerd als fiOO(z). Voor de totale uitwijking tltot(z, t) van het riet ten opzichte 
van de lepel geldt: 

f/tot(z, t) = fiO(Z) + fi(Z, t) (8.34) 

Bij een tijdafhankelijke (naar boven gerichte) totale kracht F(t) op het riet geldt 
de volgende bewegingsvergelijking: 

Bd . 82 [tltoc(z, t)- 1100(z)] = F(t) _ EI84 [tltot(z, t)- f/OO(z)] (8 35) 
P"" 8t2 I 8z4 . 

Hierin is B de breedte van het riet, I is de lengte, Ede elasticiteitsmodulus, d de 
dikte, Priet de dichtheid van het riet, en I het traagheidemoment van een dwars
doorsnede van het riet. Demping wordt verwaarloosd. De volgende randvoorwaar
den zijn van toep&~~ing, zoals gegeven in vgl(4.14) t/m vgl(4.17) van hfst. 4.3: 

.,;: 

[fltot(z, t) - fiOO(Z, t)lJz=O = 0 (8.36) 

8[f/tot(z, t) - SIOO(z)] J = 0 (8.37) 
8x z=O 

a• [lito~(•, t) - lklo(• ll j = 0 (8.38) 
8z2 

z=l 

ii'[reo~(•, t) - lklo(•)[ j = 0 (8.39) 
8x3 

z=l 

De dwarsdoorsnede van het riet is rechthoekig met breedteBen dikte d, zodat geldt: 

IJ f
d/2 1 

I= r2dzdy = B y2 = - Bd3 

-d/2 12 
(8.40) 

Aangenomen wordt dat de dichtheid Priet en de dikte d uniform zijn over het riet, 
zodat ook de m&~~a uniform over het riet verdeeld is. Aan de bovenkant van het 
riet heerst de reservoirdruk Po en aan de onderkant de harmonisch oscillerende 
akoestische druk p(t). Dit betekent dat de totale omhooggerichte kracht op het 
riet gelijk is aan: 

F(t) = [p(t) - Po]Bl (8.41) 

Invullen van vgl(8.34), vgl(8.40) en vgl(8.41) in de bewegingsvergelijking vgl(8.35) 
leidt tot: 

82[yo(x) + y(x, t)- Yoo(x)] 
* = at2 

= 
p(t)S _ p B '- BEd3 84 [tiO(z) + y(x, t)- SIOO(z)] 

I 12 8z4 
(8.42) 

Het stationaire deel hiervan is: 
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(8.43) 

met algemene oplossing: 
p 

JIO(z) = 1100(z)- 2EtPz4 + A1z3 + A2z2 + Asz + ~ {8.44) 

waarin A1 t/m ~complexe constanten zijn. Deze worden bepaald door toepas
sing van de randvoorwaarden vgl(8.36) t/m vgl(8.39), wat leidt tot: 

p . 
JIO(z) = 1100(z) -

2
EtJ.S { z4 

- 4lz3 + 612z2} (8.45) 

Hieruit volgt de volgende stationaire afstand van de tip tot de lepel: 

3Pl4 

ho = 110(1) = hoo - -
2EtP 

Het instationaire deel van vgl(8.42) is: 

Bd . 82[y(z, t)] _ p(t)S _ BEtP 84[y(z, t)) 
Pn.t 8t2 - I 12 8z4 

(8.46) 

{8.47) 

Bij een harmonische drukoscillatie p(t) = peiwt behoort de volgende algemene oplou
ing: 

Jl(z,t) - B~:r~:!~2 + B1sin (z,z) + B2cos (z,z) 

+ Bssinh ( z,Z) + B4 cosh ( z,z) (8.48) 

waarin B1 t/m B4 complexe constanten zijn, en z gelijk is aan: 

1(12Priet)l/-4 .r.: 
z = Ed2 * yW (8.49) 

De constanten B1 t/m B4 kunnen weer bepaald worden door toepassing van de 
randvoorwaarden vgl(8.36) t/m vgl(8.39), wat leidt tot de volgende oplossing van 
de trilling van het riet t.o.v. de stationaire uitwijking tiO(z): 

v(z, t) 
p(t)S 1 

= * * 2BdPrietlw2 1 + cos(z) cosh(z) 

* { cosh ( z,z) [sin(z) sinh(z) + cos(z) cosh(z) + 1] 

+ cos ( zlz) [cos(z) cosh(z)- sin(z) sinh(z) + 1] 

+ [sin ( z,z) - sinh ( z,z)] * [cos(z) sinh(z) + sin(z) cosh(z)] 

- 2 [1 + cos(z) cosh(z)]} (8.50) 

De bijbehorende trilling van de tip van het riet t.o.v. de stationaire uitwijking ho is: 
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h(t) = tl(l, t) = p(t)S { cos(z) + cosh(z) _ t} 
Bdplw2 1 + cos(z) cosh(z) 

(8.51) 

Ook de totale uitwijking tltot(z, t) voldoet dan aan de randvoorwaarden vgl(8.36} 
t/m vgl(8.39). De totale uitwijking van de tip van het riet t.o.v. de lepel wordt 
gegeven door: 

_ _ 3Pl4 p(t)S { cos(z) + cosh(z) } 
htot(t)- tltot(l, t)- hoo- 2Ecf3 + Bdplw2 1 + cos(z) cosh(z) - 1 (8.52) 
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8.4 Afleiding van de effectieve massa en de effectieve 
veerkonstante van het riet 

Zoals gegeven in vgl( 4.25) en vgl( 4.26) in hfst. 4.4 worden m,J/ en k,JI gedefinieerd 
door: 

-Bdp,;,t i' 82 ~(x, t)d mil- x • - w2h(t) o 8t2 
(8.53) 

k _ EBtJS f' 84 y(x, t) d 
•ll - 12h(t) lo ax• x (8.54) 

Hierin wordt y(x, t) gegeven door vgl(4.18) uit hfst. 4.3: 

~(x, t) 
p(t)S 1 

= • • 
2BdPri.tlw2 1 + cos(z) cosh(z) 

• { cosh ( z,Z) [sin(z) sinh(.r) + cos(z) cosh(.r) + 1] 

+ cos ( z,z) [cos(.r) cosh(z)- sin(.r) sinh(.r) + 1] 

+ [sin ( "
1
x) - sinh ( z,x)] • [cos(z) sinh(.r) + sin(.r) cosh(z)] 

- 2 [1 + cos(z) cosh(z)]} (8.55) 

met 

(8.56) 

De bijbehorende uitwijking van de tip van het riet ten opzichte van de stationaire 
uitwijking ho is: 

h(t) = ~(l,t) = p(t)S { cos(z) + cosh(z) _ 1} 
Bdplw2 1 + cos(z) cosh(z) 

Uit de uitdrukking voor ~(x, t) vgl(8.55) volgt dat 

82~(x, t) 2 ( ) 
8t2 = -w * tl x, t 

en 

8
4
y(x, t) = (~) 4 * { ( ) p(t)S } 
8x4 I tl x, t + BdpJw2 

zodat vgl(8.53) en vgl(8.54) overgaan in: 

Bdp f' 
me// = h(t) Jo y(x, t)dx 

en 

_ EBlPz4 
[

1 
{ p(t}S } 

kei/ - 12h(t}l4 Jo y(x, t) + Bdplw2 dx 
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Dit betekent dat om me// en k,/1 te kunnen berekenen alleen nog de volgende 
integraal uitgewerkt hoeft te worden: 

1 p(t)S 1 I 
fo l'(z t)dz = "'- "' ' 2BdPnetlw2 1 + cos(z) cosh{z) z 
• {sinh(z) [sin(z) sinh(z) + cos(z) cosh(z) + 1] 

+ sin(z) [cos(z) cosh(z) - sin(z) sinh(z) + 1] 
[cos(z) + cosh(z) - 2]•[cos(z) sinh{z) + sin(z) cosh(z)] 

2z [1 + cos(z) cosh(z)]} 

= p(t)S 1 •! • 
2Bdp,..eew2 1 + cos(z) cosh(z) z 

• {2 cos(z) sinh(z) + 2 sin(z) cosh(z)- 2z [1 + cos{z) cosh{z)]} 

= p(t)S { cos(z) sinh(z) + sin(z) cosh{z) _ 1} (8.62) 
Bdp,..eew2 z[1 + cos(z) cosh{z)] 

Invullen van vgl(8.57) en vgl{8.62) in vgl{8.60) voor m,/1 leidt tot: 

Bdp r' 
m,/1 = h(t) Jo Sl{z, t)dz = 

= 

= 

=IF.=o'~~;;==r. - 1} 
Bdpl~~a....;_"....,-l-~~~-.----..L. 

·-1 f(z) wordt gedefinieerd door vgl(4.27): 

me//= BdPnetlf f(z) 

zodat met vgl(8.63) volgt dat 

{8.64) 

I f(z) = { cos(z) sinh(z) + sin(z) cosh(z)- z [1 + cos(z) cosh(z)]} {S.6S) 
z [cos(z) + cosh(z) - 1- cos(z) cosh(z)] 

Op dezelfde wijze kan een uitdrukking voor kef 1 worden afgeleid door invullen 
van vgl(8.57) en vgl(8.62) in vgl(8.61): 

EBd8z4 
[

1 
{ p(t)S } _ 

k,/1 = 12h(t)14 Jo Sl{z, t) + Bdplw2 dx-

= EBd
8
z

4 
{ l } 

1214 l * I I ( Z) + { cos z +coeh z _ l} = 
l+coe • eo1h • 

EB~ { z8 [cos(z) sinh(z) + sin(z) cosh(z)] } (8.66) 
1213 cos(z) + cosh(z)- 1- cos(z) cosh(z) 
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Omdat gg(z) is gedefinieerd volgens vgl(4.28): 

1 d3 

kef/ = 
12 

EB"jigg(z) {8.67) 

is gg(z) gelijk aan: 

(
z) = { z3 [cos(z) sinh(z) + sin(z) cosh(z)) } 

gg cos(z) + cosh(z)- 1- cos(z) cosh(z) 
{8.68) 
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8.5 De invloed van de wrijving op de resonantiefre
quentie van het riet 

Als h(t) < 6 is de wrijving dominant, en gaat de bewegingsvergelijking van het riet 
over in: 

.Ph(t) ( 1 ) m•ll----;;.t2 = p(t) S - 25,. - k,11(h(t) - hl) 

waarin de evenwichtsstand h1 gelijk is aan: 

hl= ho- Po(S- !S,.) 
k,/1 

Uit de in hfst. 5.2 gegeven voorwaarden nr.1 en nr.3 volgt dat 

h(t) = h1 - h1 cos(wt) 

met w = .jk,llfm,/1. 

(8.69) 

{8.70) 

(8.71) 

Neem aan dat het riet gedurende T1 beneden h(t) = 6 is, en dus trilt om h1, zie 
figuur 8.4. 

Figuur 8.4: Eén trillingsperiade van het riet 

Dan volgt uit 6 = h(t) = h1 - h1 cos(wtl) dat T1 = 2t1 = t arccos { 1 - f.). 
Als h(t) = 6 is de snelheid gelijk aan: 

dhd(t)J = h1w sin(wtl) = wJ28h1 - 82 (8.72) 
t h=6 

Als h(t) > 6 gaat de bewegingsvergeiijking van het riet over in: 

.Ph(t) 
m,ll----;;.t2 = p(t)S - kelf(h(t) - h2) 
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waarin de evenwichtutand la2 gelijk is aan: 

la2 = lao - PoS 
Ie,// 

(8.74) 

met oplouing h(t) = h2 - Acos(wt). Uit voorwaarden nr.l en nr.2 uit hfst. 5.2 volgt 
nu dat bij uitwijking h(t) = 6 = h2- Acos(wt2) de snelheid continu moet zijn, dus: 

dh(t)J = Awsin(wt2) = wv'26h1- 62 
dt ll=6 

Hieruit volgt dat 

A= Vh~ + 26(hi- h2) 

en 

zodat 

waarbij de arctan gedefinieerd is tussen 0 en "'. 

De totale trillingstijd T' is: 

(8.75) 

(8.76) 

(8.77) 

(8.78) 

T' = T1+T2 = ~ { 1r + arccos ( 1- :J- arctan ( V6l~~; 6)) }(8.79) 

.• Verder is de maximale afstand tussen de tip van het riet en de lepel gelijk aan: 

hmac = h2 +A (8.80) 

en de frequentie volgt uit vg.(8.79) omdat w' = 21r fT'. 
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Symbolenlijst 

w boekfrequentie 
/ frequentie 
j imaginaire eenheid 
t tijdeoordinaat 
c geluidssnelheid 
p( t) druk van de akoestische golf 
u(t) akoestische snelheid van de geluidsgolf 
U(t) volumesnelheid van de akoestische golf 
Uo stationaire volumesnelheid van de akoestische golf 
o contractieconstante van de vrije straal onder het riet 
p dichtheid van lucht 
'I dynamische viscositeit van lucht: 'I= vp (eenheid kgm-1t- 1) 

11 kinematische viscositeit van lucht: 11 = '1/P (eenheid m2t-1) 

~ golflengte van de akoestische golf in de pijp 
fh openingahoek van het konisch pijpstuk bij de voet van de pijp 
/32 openingahoek van het konisch pijpstuk aan uiteinde van de pijp 

Re getal van Reynolds ( dimensieloos) Str getal van Strouhal ( dimensieloos) He 
getal van Helmholtz (dimensieloos) Ma getal van Mach (dimensieloos) Fr gatal van 
Froude ( dimensieloos) 
E elasticiteitsmodulus van het materiaal van het riet (eenheid Pascal) 
Priet dichtheid van het riet 
I lengte van het riet 
B breedte van het riet 
b breedte van de rand van de lepel 
d dikte van het riet 
I traagheidemoment van de dwarsdoorsnede van het riet 

. .m,/1 effectieve massa van het riet 
kef/ effectieve veerkonstante van het riet 
S oppervlakte van het riet: S = B *I 
Sr oppervlakte van de rand van de lepel onder het riet: Sr = b(21 + B- 2b) 
A tijdafhankelijke oppervlak van de voorkant en de twee zijkanten van het riet waar
door lucht instroomt in V 
V tijdafhankelijke volume tussen het riet en de lepel 
1 tijdafhankelijke rand van het volume V 

hoo uitwijking van de tip t.o.v. de lepel in ruststand 
ho stationaire uitwijking van de tip t.o.v. de lepel 
h(t) instationaire uitwijking van de tip t.o.v. ho 
htot(t) totale uitwijking van de tip t.o.v. de lepel, htot(t) =ho+ h(t) 

tloo(x) uitwijking van het riet t.o.v. de lepel in ruststand 
JIO(x) stationaire uitwijking van het riet t.o.v. de lepel 
y(x, t) instationaire uitwijking van het riet t.o.v. y0 (x) 
tltot(x, t) totale uitwijking van het riet t.o.v. de lepel, tltot(x, t) = 11o(x) + y(x, t) 
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Z(w) impedantie van de akoestische golf vlak achter het riet in de pijp 
Zan4(w) impedantie van de akoestische golf aan het uiteinde van de pijp 
Z1, Z2, Za frequentieafhankelijke impedanties in de pijp 
S(2:) oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de pijp 
s .. n4 oppervlakte van het uiteinde van de pijp 
r rind straal van het uiteinde van de pijp 
Po reservoirdruk in de voet van de pijp 
Pma:r: reservoirdruk waarbij het riet dichtelaat 
L1, L2, Ls, L4, L" lengten van stukken van de pijp, zie 6g. 4.6 
z zie vgl(4.19) 

121 



Literatuur 

Backua, J. (1961), Vibrations of the Reed and the Air Column in the Olarinet, J. Acoult. 
Soc. Am. Vol. ~3 {6}, Jane 1fl61 

Backua, J. (1963), Small-Vibration Theory of the Clarinet, J. Acoult. Soc. Am. 35 {3}, 
Mtm:l& 1963 

Backua, J. (1985), The effect of the player's vocal traet on woodwind instrument tone, J. 
Acot&~t. Soc. Am. Vol. 78 No 1, Jtd111985 

Bak, N. and Damler, P. {1987), The relation between blowing preesure and blowing fre
quency in elarinet playing, Acu.dica Vol. 63 {1987} 

Benade, A.H. (1976), Fundamentals of Musical Acoustics, Osford Univer6ity Pru6, London 

Benade, A.H. and Kousoupil, S.N. (1988}, The elarinet spectrum: Theory and experiment, 
J. Acoud. Soc. Am. 83{1}, Januar111988 

Birkhoff, G. and Zarantonello, E.H. {1957), Jets, wakes and cavities, Academie Preu inc, 
New York 

Bilplinghoff, R.L. and Ashley, H. (1975), Principle of aeroeluticity, Dover Publication61 

New York 

Oremer, L. (1984), The Physics of the Violin, translation of Physik der Geige (1981) by J.S. 
Allen, MIT Preu, Cambridge 

Dowling, A.P. and Williams, J.E.F. {1983), Sound and sourees of sound, Elli" Horwood pub
lül&en, Cl&icl&uter 

Fletcher, N.H. (1976), Ac.utica Vol 3~ {1976} 

Fletcher, N.H. (1978), Mode lockingin nonlinearly exited inharmonic musical oscillators, J. 
Acoud. Soc. Am., Vol. 6~, No.6, December 1978 

a) Fletcher, N.H. (1979}Excitation Mechanisme in Woodwind and Bra111 lnstruments, Acu6-
tica Vol. ~3, 1979 

b) Fletcher, N.H. (1979), Air ftow and sound generation in musical wind instruments, Ann . 
.Rev. Fluid Meel&. pp 1!3-1~6 

Helmholts, H.L.F. (1954), On the sensations of tone (republication of the second {1885) 
edition of the A. J. Ellil translation of Die Lehre von den Tonempfindungen 1877), 
Dover Publication6, New York 

Hesemans, P.M.A.L. (1974), Fluidica, Agon El6evier, Am.sterdam 

Hilaire, A.O.St., Wilson, T.A. and Beaven, G. {1971), Aerodynamic excitation of the har
monium reed J. Fluid Mech.. {1971} Vol. ~9 part~ pp 809 - 816 

Hirschberg A. {1988), Dictaat aeroacoustiek, TU Eindhoven 

Houtsma, A.J.M. (1988), Keyboardinstrumentsof fixed pitch, /PO manu6cript no. 5711/11, 
Eindhoven 

Kinsler, L.E. and Frey, A.R. (1982), Fundament.ale of akoeetics, Joh.n Wiley and Sons, N'-fll 
York 

Kruijswijk, S. {1988), Numerieke simulatie van de stroming in het mondstuk van een rietin-
strument, TU Delft, aflt. ver~lag augustus 1988 

Kuipers, R. (1988), verslag, TU Eindkoven 

Laere, A.R. (1988), Visualisatie van de g&llstroming bij een dubbel riet, TU Eindkoven 

Landau, L.D. and Lifshitz, E.M. (1966), Fluid 'tl.fechanics, Addison Wesley, London 

Levine, H. and Schwinger, J. {1948), On the radiation of sound from an unftanged circular 
pipe, Pky6ic8 review vol. 79 nr ~~febr 15 

Lin, O.C. (1967), The theory of hydrodynamic stability, Cambridge Univenity Preu, Lon
don 

122 



Marrou-Maurierea, J.P. (1988), Sta1evenla1 Luer-Doppler metin1en, TU Eindilofen 

Melntyre, M.E. and Woodhouse, J (1979), On the Fundamentals of Bowed-String Dynam
ica, .Ac:.,tic:a Vol. 48 No. 11979 

Melntyre, M.E. and Sehumaeher, R.T. and Woodhouee, J. (1983}, On the oseillations of 
muaical instrument&, J . .Ac:oult. Soc: . .Am. 14 {5}, November 1988 

Milne, L.M. and Thomson, C.B.E. {1960), Theoretica! Hydrodynamica, Macmillan, London 

Morse, P.M. and Feshbaeh, H. (1953), Methode of Theoretica! Physics Volume 2, McGraw
Hill book c:ompany, New York 

Morse, P.M. and lngard, K.U. {1968), Theoretica} akoestics, Mc:Graw-Hill book c:ompany, 
New York 

Nayfek, A.H. (1973), Perturbation Methode, John Wiley and Soru, New York 

Nederveen, C.J. (1969}, Acouetical upects of woodwind inetrumente, Frit1 Knuf, .Amder
dam 

Oosterhof, A.P. en Bouman, A. (1971), Orgelbouwkunde, Spruyt, van Mantgem en de Dou, 
Leiden 

Rouvroye, J.L. (1988), Caviterende vloeistofstroming door orifices, TU Eindhoven, ver~lagnr 
R-890-.A 

Saneyoshi, J. and Teramura, H. and Yoshikawa, S. {1987}, Feedback Oscillatione in Reed 
Woodwind and Bruswind Instruments, .Ac:u.tica Vol. 61 {1987} 

Schoor, W.J.C. van de (1987}, Een lineair model voor de werking van het riet in een 
doedelaak dreunpijp, TU Eindhoven, ltagever~lag 

Sehumaeher, R.T. (1978), Self-Sustained Oscillations of the Clarinet: An lntegral Equation 
Approach, .Acu.tica, Vol. 40 {1978} 

Schumaeher, R.T. {1981), Ah lnitio Calculations of the Oscillations of a Clarinet, .Acudica, 
Vol. 48 No. 11981 

Sommerfeldt, S.D. and Strong, W.J. (1988}, Simulation of a player-clarinet eyetem J . 
.Acou1t. Soc . .Am. 88 {5}, May 1988 

Thompson, S.O. {1979), The effect of the reed resonance on woodwind tone production, J . 
.Acoult. Soc: . .Am. 66{5}, Nov. 1979 

-.!J'ritton, D.J. (1977), Physical Fluid Dynamica, Van Noltrand Reinhold Oompany, New York 

Weast, C. (1986-1987), CRC Handhook of Chemietry and Physics, 67th edition, ORO Pre11, 
Florida 

Worman, W.E. {1971), Self-sustained non-linear oecillations of medium amplitude in 
clarinet-like systems, Ph.D. Thui1, Oa1e- We.tern Re1erve Univer~ity 1971, unpub
lühed 

123 


