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Samenvatting. 

In dit onderzoek is het laagfrekwente aero-akoestische gedrag 
van een rechte pijp bestudeerd, voor matig hoge akoestische 
amplituden. Wanneer in een pijp een stationaire stroming heerst 
met een fluktuerende akoestische snelheid zal aan het einde van 
de pijp wervelafschudding optreden. Tussen de wervels en het 
akoestisch veld bestaat een interaktie waardoor akoestische 
energie door de werveling geabsorbeerd of geproduceerd kan 
worden. 

De interaktie blijkt kwalitatief te kunnen worden beschreven 
met een model waarin absorptie of produktie beschouwd wordt als 
de arbeid die de Magnuskracht op een wervel verricht in het 
akoestische snelheidsveld. 

Kwantitatief wordt de stroming voor een 2-D uitstroming 
beschreven met de potentiaaltheorie, waarin de loslating wordt 
bepaald door een Kutta-voorwaarde. Enkele parameters in deze 
theorie zijn experimenteel bepaald met behulp van LDA metingen 
en reflektiekoëfficient metingen aan een tweedimensionale 
uitstroming. 
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1 Inleiding. 

In dit onderzoek wordt het aero-akoestisch gedrag van een 
pijpeinde bestudeerd. Hierbij wordt de interaktie tussen vlakke 
laagfrekwente akoestische golven in de pijp en een stationaire 
hoofdstroming van een gas beschouwd. Dit onderzoek beperkt zich 
tot het geval dat wrijving en kompressibiliteitseffekten in de 
beschrijving van de hoofdstroming (Uo) verwaarloosbaar zijn. 
Dit geldt wanneer het Reynoldsgetal (Re = UoD/Y) groot is en 
het Machgetal (M = Uo/c) klein. 

De hoofdstroming wordt als wrijvingsloos beschouwd. Echter bij 
scherpe randen van een wand speelt de wrijving een grote rol 
omdat door wrijving loslating van de stroming wordt 
veroorzaakt. In een wrijvingsloze theorie zou de stroming de 
wand volgen, waardoor bij een scherpe rand de snelheid oneindig 
groot wordt. De invloed van wrijving wordt in een verder 
wrijvingsloze theorie meegenomen door te eisen dat de snelheid 
eindig blijft. Men kan aantonen dat dit overeenkomt met de eis 
dat de stroming tangentieel loslaat (fig.l.l). Deze voorwaarde 
wordt de Kutta-voorwaarde genoemd. 

'\.§SS s s ' s:::: -

b 
a 

Fig.l.l. Wrijvingsloze stroming in de buurt van een scherpe 
rand: a) zonder loslating. 

b) met loslating. 

Bij het loslaten van de stroming zal rotatie in de stroming 
worden geinjekteerd. Dit is te begrijpen door een grenslaag 
langs de wand te introduceren. In de grenslaag verloopt de 
snelheid geleidelijk van de wandsnelheid (is nul voor een 
stilstaande wand) tot de hoofdstroomsnelheid (Uo) (zie 
fig.l.2), waarbij in de grenslaag de stroming paralel aan de 
wand is. Wanneer het Reynoldsgetal groot is dan is de grenslaag 
6 dun. 
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Uo 

Fig.1.2. De stroming in de grenslaag langs de wand. 

Vanwege het snelheidsverloop in de richting loodrecht op de 
wand is de grenslaag niet rotatievrij. Deze rotatie (werveling) 
is in de wrijvingsloze limiet gebonden aan het fluidum, zodat 
deze rotatie bij loslating van de grenslaag in de stroming 
wordt geinjekteerd. 

Bij een pijp met uniforme doorsnede (rechte pijp), met 
daarin een stationaire stroming, ontstaat als gevolg van 
loslating een vrije straal aan het eind van de pijp. In de 
wrijvingsloze limiet bestaat de vrije straal uit een 
paralelstroming die wordt begrensd door een schuiflaag of 
wervellaag (zie fig.1.3). 

r =f v.ds 
~----1 

~ --1!----+-1 __ 
I 
I 
1---J .. 

Uo -----
~SS'\SS:S:\ :S:S:::SS::SS::Ss:::s:::>•==-- ---

u=O 

Fig.1.3. Vrije straal aan een pijpeind (2-D). De schuiflaag 
heeft een rotatie r. 

De rotatie in de schuiflaag, gedefinieerd door 

r = J ~-~ 
neemt toe met 

dr /dt = ~'[22 (1.1) 

als wordt aangenomen dat de schuiflaag zich met de gemiddelde 
snelheid ~YQ verplaatst. 
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Als op de hoofdstroming (Uo) een akoestische 
snelheidsfluktuatie (~) wordt gesuperponeerd, dan ontstaat een 
instationaire stroming. Ook in dit geval treedt loslating op. 
In dit onderzoek wordt de beschouwing beperkt tot harmonische 
fluktuaties met een lage hoekfrekwentie w = 27rf. Er is sprake 
van lage frekwenties als de golflengte À van de akoestische 
golven veel groter is dan de pijpdiameter D (He= ~D/c << 1). 

Wanneer de amplitude van de akoestische fluktuaties klein zijn 
(u'jUo <<< 1) dan zal de schuiflaag nog steeds recht zijn, net 
als in het stationaire geval. De toename van de wervelsterkte 
zal echter gemoduleerd worden door de akoestische snelheid 
analoog aan het stationaire geval (1.1) 

( 1. 2) 

Omdat de stroomlijnen recht blijven is er geen drukverschil in 
de vrije straal. Voor lage frekwenties zal dan de 
drukreflektiekoëfficient Rp voor akoestische golven die vanuit 
de pijp reflekteren aan het pijpeind, gelijk zijn aan -1. Dit 
wordt formeel aangetoond door Cargill [CARG]. Voor de 
verhouding van gereflekteerde en invallende energieflux RE 
geldt [CUMM,INGA,SMIT] 

( 1. 3) 

met M=Uojc. Als Rp=-1 dan wordt niet alle energie 
gereflekteerd, in tegenstelling tot wat er gebeurt in 
afwezigheid van stroming. Dit verschil wordt verklaard door 
Bechert [BECH] en Howe [HOWb]. Zij laten zien dat de gemiddeld 
over een periode geabsorbeerde energie overeenkomt met een 
toename van de kinetische energie in de wervellaag, veroorzaakt 
door de modulatie van de wervelsterkte. 

Het onderzoek dat in dit verslag staat beschreven richt zich op 
de interaktie tussen werveling en akoestisch veld, voor het 
geval dat de akoestische fluktuaties niet infinitesimaal klein 
zijn. Dit onderzoek is een vervolg op het werk van Bruggeman 
[BRUG], die deze interaktie heeft onderzocht bij de verbinding 
tussen een pijp en een afgesloten zijtak. In navolging van 
Bruggeman worden drie situaties onderscheiden. 

a) Lage amplituden (u'jUo < 1o·l ). 

De verstoringen in de schuiflaag, veroorzaakt door het 
akoestisch veld, kunnen bij zeer lage amplituden worden 
beschreven met behulp van een lineaire theorie 
[BECH,MICH]. Volgens deze theorie zullen verstoringen van 
de wervelsterkte in de schuiflaag exponentieel groeien 
terwijl ze door de hoofdstroming worden afgevoerd. Deze 
afvoer gaat met een snelheid van ongeveer \Uo. De theorie 
voorpelt een groei van de verstoring met een faktor 
exp(27r) ~ 500, na één hydrodynamische golflengte (7rUo/w). 
Het is duidelijk dat de lineaire theorie al snel niet meer 
van toepassing is, zelfs voor zeer kleine verstoringen. 
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b) Matig hoge amplituden (1o-3 ~ u•;uo ~ 10-1
) 

Matig hoge amplituden worden gedefinieerd als die 
akoestische amplituden waarbij het gedrag van de 
verstoringen van de schuiflaag in de buurt van het 
loslaatpunt nog redelijk kan worden beschreven met de 
lineaire theorie (drjdt = ~Qg2 ). Verderop zal de 
schuiflaag onder invloed van niet lineaire effekten 
oprollen, waardoor een koherente struktuur ontstaat. In 
een twee dimensionale stroming kan deze struktuur worden 
beschreven door een lijnwervel, die beweegt onder invloed 
van de hoofdstroming en de door werveling geinduceerde 
stroming (zie fig.1.4). 

:s:s>"'" - ~ ~ 

s:s:s:s==~ :s:::s:=-=- f) 

~ ~ _s::s::s:=s=- j) 
a b 

Fig.1.4. Schematische weergave van het oprollen van de 
schuiflaag bij matig hoge amplituden. 
a) 2-D stroming 
b) 1-wervel model 

In de wervel wordt dan alle wervelsterkte die wordt 
afgeschud gekoncentreerd. Na éeh periode van het 
akoestisch veld wordt een nieuwe wervel afgeschud, waarin 
dan alle wervelsterkte wordt gekoncentreerd. De 
wervelsterkte van alle overige wervels is dan konstant : r 
= ~YQ2 T (T is de periodetijd). Uit de experimenten van 
Bruggeman [BRUG] blijkt dat een nieuwe wervel ontstaat op 
het moment dat de richting van de akoestische snelheid 
omkeert van pijpinwaarts naar pijpuitwaarts. 

c) Hoge amplituden (u'jUo = 0(1)). 

Bij hoge amplituden is de hoeveelheid wervelsterlte die 
bij de scherpe rand wordt afgeschud ook afhankelijk van de 
akoestische verstoring. Analoog aan het model voor matig 
hoge amplituden zou dit kunnen worden voorgesteld door 

dr /dt = ~ (l!Q+Y.,!) 2 

Als alternatief hiervoor stelt Howe [HOWa] voor om te 
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eisen dat de wervel samen met de rest van de stroming 
voldoet aan de Kutta-voorwaarde. Als wordt aangenomen dat 
alleen de laatst ontstane wervel een variabele 
wervelsterkte heeft, dan kan deze wervelsterkte hiermee 
bepaald worden. 

Een belangrijk doel in dit onderzoek is vast te stellen welke 
vorm van de Kutta-voorwaarde het best gebruikt kan worden in 
een eenvoudig 2-D lijnwervel model van de koherente 
wervelstrukturen in de vrije straal aan een pijpeinde. 

Behalve de grootte van de akoestische amplitude blijkt ook de 
geometrie van het pijpeinde grote invloed op het aero
akoestisch gedrag te hebben. Als de pijp vlak voor het einde 
een stapvormige verwijding heeft ('whistler nozzle', zie 
fig.l.S) dan kan in plaats van absorptie van akoestische 
energie zelfs produktie plaatsvinden [HILL,SMIT]. 

> \ ' 

' \ ' 

a 

Fig.l.S. a whistler nozzle 
b hoorn 

', " " \ \ \ \ "~ 

b 

Met behulp van twee drukopnemers in de pl)p is het mogelijk om 
de drukreflektiekoëfficient Rp van het pijpeinde experimenteel 
te bepalen. Via vgl.(l.3) kan hiermee de energiereflektie
koëfficient berekend worden. Metingen van Smits [SMIT] hebben 
aangetoond dat energiereflektiekoëfficient van een hoorn 
(fig.l.Sb) groter kan worden dan één. 

om dit te begrijpen zal gebruik worden gemaakt van de theorie 
van Howe voor de interaktie tussen werveling en akoestisch 
veld. Omdat de energiereflektiekoëfficient experimenteel 
bepaald kan worden is het handig om de interaktie te beschouwen 
in termen van een akoestische energiebehoudswet. In de theorie 
van Howe wordt een dergelijke behoudswet geformuleerd. Deze 
theorie stelt dat in een stroming met lage Machgetallen en een 
kompakt wervelgebied het door de werveling geabsorbeerde 
akoestische vermogen P gegeven wordt door [HOWd] 

P = @o J .!!..' • <!!x~> d3~ ( 1. 4) 

Hierin is @o de gemiddelde dichtheid van het gas, ~ de 
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akoestische snelheid, gedefinieerd als het instationaire deel 
van de potentiaalstroming y de totale lokale stromingssnelheid 
(stationair en instationair) en~= rot(~). Het vermogen P kan 
in vgl.(1.4) geinterpreteerd worden als de 'akoestische arbeid' 
die wordt verricht door de Magnuskracht @o(w~) op een 
vloeistofelement met rotatie w. Hoewel deze-fÖrmulering van de 
interaktie tussen werveling en geluidsveld een verklaring geeft 
voor de verschijnselen, is de afleiding verre van triviaal. 
Omdat er enige onduidelijkheden bestaan over de geldigheid van 
de afleiding, wordt hier in hoofdstuk 2 dieper op ingegaan. 

In hoofdstuk 3 worden resultaten van stromingsvisualisatie en 
reflektiekoëfficientmetingen aan verschillende pijpeinden 
besproken. Hiermee wordt globaal inzicht in de stroming en de 
interaktie tussen wervels en geluid verkregen. 

Om de vergelijking tussen experiment en theorie kwantitatief te 
kunnen doen is het handig om de beschouwingen te beperken tot 
twee dimensionale stromingen. In hoofdstuk 4 wordt een twee 
dimensionaal model van de stroming met de wervelafschudding 
besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
potentiaal theorie. 

De experimenten die in dit onderzoek Zl]n verricht worden 
beschreven in hoofdstuk 5. Er zijn energiereflektiekoëfficient 
metingen gedaan, waarbij veel aandacht is besteed aan de 
haalbare nauwkeurigheid. Om experimentele resultaten met de 
theorie te kunnen vergelijken is een twee dimensionale 
opstelling van een stroming uit een pijp gebouwd. Behalve 
reflektiekoëfficientmetingen zijn ook lokale snelheden gemeten 
met behulp van een Laser Doppler Anemometer. 
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2 Theorie van de akoestische energiebalans. 

In dit hoofdstuk wordt de akoestische energievergelijking van 
Howe (1.4) afgeleid vanuit de behoudswetten voor massa, impuls 
en energie. Om de problemen bij de afleiding van een behoudswet 
voor akoestische energie duidelijk te maken en om enkele 
begrippen uit de akoestiek in te voeren, wordt in 2.1 de 
klassieke akoestische behoudswet besproken zoals die kan worden 
gekonstrueerd uit de gelineariseerde behoudswetten (massa, 
impuls, energie). Hierna wordt de behoudswet van Myers, die 
afgeleid is vanuit de exakte vergelijkingen voor behoud van 
massa, impuls en energie besproken. Deze blijkt echter te zijn 
gebaseerd op een onhandige definitie van akoestische snelheid. 
Met een andere definitie van akoestisch veld wordt in 2.2 de 
energiebalans van Howe beschouwd. In 2.3 tenslotte wordt deze 
energiebalans toegepast. 

2.1 Behoud van akoestische energie (klassiek). 

Instationaire stromingen worden algemeen beschreven door de 
vergelijkingen voor massa-, impuls- en energiebehoud. Als het 
Reynoldsgetal groot is (Re >> 1) dan geldt voor gassen dat 
wrijving en warmtegeleiding verwaarloosd kunnen worden. De 
behoudswetten worden dan geschreven als [PIER] 

ó@jót + div(@y) = o 

@ó~jót + @(y.grad)~ = -grad(p) 

ósjót + y.grad(s) = o 

(massa) 

(impuls) 

(energie) 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

met @ = dichtheid, v = snelheid, p = druk, s = specifieke 
entropie. -

Omdat de totale entropie konstant is (vgl.(2.3)), is de druk 
slechts afhankelijk van één andere thermodynamische variabele, 
bijvoorbeeld de dichtheid, zodat vgl. (2.3) geschreven kan 
worden als 

p = p(@) (2.4) 

In de akoestiek worden tijdafhankelijke verstoringen van druk, 
dichtheid en snelheid beschouwd, die klein zijn ten opzichte 
van de (stationaire) omgevingsgrootheden.Dit betekent dat 
tweede en hogere orde termen verwaarloosd worden ten opzichte 
van eerste orde termen. De behoudswetten reduceren dan tot 
lineaire vergelijkingen. 

Beschouw kleine verstoringen van de rusttoestand van de 
omgeving 

p = po + p' p' << po 

@ = @o + @' @' << @o 
(2.5) 
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dan geeft ontwikkeling van p in een Taylorreeks 

po +p' = p(@o) + (ópjó@b. (@-@o) + O(@o-@') 2 

p I = C02 . • @ I +Q (@ I 2 ) (2 0 6) 

waarin co per definitie de geluidsnelheid is. Invullen van 
(2.5) en (2.6) in de behoudswetten en verwaarlozing van tweede 
en hogere orde termen levert de lineaire akoestische 
vergelijkingen voor een stilstaand medium : 

ó@'jót + @o div(~) = 0 

@o.ó~~ót + grad(p') = 0 

p' = co2 .@' co 2 = (ópjó@) 
0 

( 2 0 7) 

( 2 0 8) 

(2 0 9) 

met u' is de snelheidsverstoring. Door het inprodukt van de 
snelheid u' met vgl. (2.8) te nemen en gebruik te maken van 
vgl. (2.7) en (2.9) wordt een akoestische energiebehoudswet 
gevonden [PIER] : 

óEjót + div(!) = 0 

met ( 2 0 10) 

I= p'.u' 

De eerste term van de energie E is de specifieke kinetische 
energie en de tweede term de specifieke inwendige (potentiele) 
energie. Dit kan als volgt worden ingezien. Beschouw een 
bepaalde massa gas. Als de druk wordt verhoogd vermindert het 
volume, en de (akoestische) arbeid die wordt verricht op het 
gas is 

De massa @V is konstant, zodat dV=-Voj@o . d@' voor kleine 
veranderingen van de rusttoestand. De arbeid is dan 

-Jp• dV = ~p 12 /@oc2 
• Vo 

Als de drukverandering adiabatisch gebeurt (dU + pdV = TdS = O) 
is deze arbeid gelijk aan de verandering van inwendige energie. 

De vergelijking voor behoud van akoestische energie bevat dus 
tweede orde termen die zijn afgeleid uit de gelineariseerde 
vergelijkingen waarin de tweede orde termen verwaarloosd zijn. 
De akoestische energiebehoudswet is dus niet exakt afgeleid uit 
behoud van energie (dsjdt=O), maar is een benadering die 
gebruikt wordt in afwezigheid van stroming. 
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Op eenzelfde manier wordt door Goldstein [GOLD] een 
energiebalans herleid voor het geval dat de stationaire 
snelheid Uo ongelijk is aan nul 

óE/ót + div(_!) = bronterm 

E = ~p, 2 j@oc2 + (~@o.u 12 + @'~ -~) -
I = @oB'.:! 

met J = u' + @'~j@o 

B' = p'j@o + ~·-~ 

De bronterm bevat een bijdrage van de wervelsterkte 

bronterm = @oJ. (v~w) - - -
en gelineariseerd 

bronterm = .!:!.'. [~ (@o~ - @ '~)) 

met wo = rot(Uo) is de stationaire komponent van de 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

- -wervelsterkte en w' = rot(u'). Voor een medium in rust (Uo=O) 
gaat vgl.(2.11) over in de~lassieke akoestische behoudsWët
vgl. (2 .10) . 

Bij een beschouwing van tweede orde verstoringen in een produkt 
van gelineariseerde (eerste orde) vergelijkingen is het niet 
zeker dat alle tweede orde termen worden meegenomen. Immers, 
produkten van nulde orde en tweede orde termen worden 
weggelaten. Om dit te vermijden toonde Myers [MYER) de 
geldigheid van vgl. (2.11) tot in tweede orde aan. Hij ging uit 
van de exakte behoudswetten en ontwikkelde alle grootheden rond 
een stationaire waarde in machten van een kleine variabele ó. 
Dit werd ingevuld in de exakte energievergelijking en termen 
met gelijke machten van ó werden nul gesteld. Het resultaat was 
een stelsel van n vergelijkingen met n-de orde termen. De nulde 
en eerste orde vergelijkingen waren identiek met de 
gelineariseerde massa en impuls vergelijkingen. De tweede orde 
term leverde precies vgl.(2.11). 

In de afleiding van Myers wordt de snelheid ontwikkeld in een 
stationaire nulde orde term Uo en hogere orde instationaire 
termen. De eerste orde term wordt dan beschouwd als de 
akoestische snelheid. Dat betekent dat de akoestische snelheid 
een bijdrage bevat van werveling en dus niet rotatievrij is. 
Het gevolg is dat de snelheid naast een kompressibel deel, dat 
een golfkarakter heeft, ook een inkompressibel deel bevat. 

2.2 Algemene energiebalans. 

Een andere manier om een energievergelijking af te leiden is 
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door de snelheid te ontbinden als 

V = Uo + u' + ~ (2.15) 

waarin 29 + v het inkompressibele deel van de snelheid 
voorstellen en u' het kompressibele deel is. Uo is de 
stationaire hoofdstroomsnelheid (potentiaalströming) en ~ is de 
snelheid die geinduceerd wordt door wervelsterkte. Als de 
totale snelheid inwendig wordt vermenigvuldigd met de 
impulsvergelijking en geintegreerd over de ruimte dan ontstaat 
een energievergelijking waarin naast termen met akoestische 
variabelen ook een term voorkomt die de verandering van 
kinetische energie van het inkompressibele geinduceerde 
snelheidsveld v representeert. Een uitdrukking voor deze term 
werd gevonden door Howe [HOWe) door de impulsvergelijking met 
alleen de geinduceerde snelheid v te vermenigvuldigen en te 
integreren over de ruimte. Hierbij werden enkele belangrijke 
veronderstellingen gedaan.In de volgende afleiding worden eerst 
deze veronderstellingen beschouwd waarna wordt afgeleid hoe de 
koppeling tussen de kinetische energie van het geinduceerde 
wervelveld en de akoestische energie tot stand komt. 

De hoofdstroming (Q2). 

Neem aan dat de hoofdstroming stationair, rotatievrij, 
inkompressibel en homentroop is. De voorwaarden hiervoor zijn 

a) Re = UoD/V >> 1. Het Reynoldsgetal gebaseerd op een 
karakteristieke lengte D (pijpdiameter) is groot, zodat 
grenslagen dun zijn en de invloed van viskositeit alleen 
merkbaar is bij loslating. De stroming is dan rotatievrij, 
mits er geen rotatie was bij het starten van de stroming. 
Voor gassen geldt dat Pr =~ja = 0(1) dus temperatuurver
effeningskoëfficient a en viskositeity zijn van dezelfde 
ordegrootte. Dus als Re >> 1 dan is Pe = UoDja >> 1, 
zodat warmtegeleiding verwaarloosbaar is. 

b) ideaal gas met konstante cp en cv (perfekt gas) . 

c) M = Uojco << 1. Het Machgetal is klein, zodat 
kompressibiliteit verwaarloosbaar is. De stationaire, 
kompressibele Bernoulli vergelijking voor een perfekt 
gas is [THOM] 

Po-P= ~@Uo2 .[1- M2 /4 + O(M~)] 

wat tot in orde M2 gelijk is aan de inkompressibele 
Bernoulli vergelijking. Ook de entropieproduktie door 
wrijving is O(M2 ), zodat de entropie langs een stroomlijn 
behouden is. 

d) De toestand in het reservoir, van waaruit alle 
stroomlijnen komen, is uniform. De entropie is dan voor 
alle stroomlijnen gelijk. 
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Vanwege het rotatievrij zijn kan Uo geschreven worden als 

Y9 = grad(f) 

en wegens inkompressibiliteit en massabehoud vgl. (2.1) geldt 

grad(@o) = 0 

div(~) = o 

De door de werveling geinduceerde snelheid (v). 
' -

Langs wanden bevindt zich een dunne grenslaag. In de grenslaag 
is een snelheidsverdeling zodanig dat aan de (stilstaande) wand 
de snelheid nul is en van de wand af oploopt tot de 
hoofdstroomsnelheid Uo. Dit betekent dat er rotatie aanwezig is 
in de grenslaag. Bij-een scherpe rand treedt loslating op. De 
stroming gaat niet de scherpe hoek om maar er is een 
tangentiele afstroming (Kutta- voorwaarde). Hierdoor wordt 
werveling in de hoofdstroming geinjekteerd. Door de 
wervelsterkte wordt een snelheid geinduceerd. Deze snelheid 
bestaat uit een kompressibel en een inkompressibel deel. In 
afwezigheid van wanden wordt de inkompressibele snelheid v 
gegeven door de wet van Biot-savart [PRAN, MILN, BATC] 

v = rot(A) ... 

A = 1/4~-f~<x,t>ll~-xl .d31 
met w = rot(V) = rot(v) is de wervelsterkte. 
Wanneer wandën aanwezig zijn dan geldt de voorwaarde dat de 
normaalkomponent van de snelheid aan de wand nul is. Hieraan 
wordt voldaan door het systeem van werveling te spiegelen in de 
wand en de bijdrage van het spiegelbeeld systeem in de 
integraal mee te nemen. 

De akoestische snelheid(~). 

De snelheid u' is de bijdrage aan de totale snelheid V die alle 
kompressibiliteits effekten omvat. Deze snelheid u' wordt 
gedefinieerd als de akoestische snelheid met bijbehorend 
akoestisch veld. Neem aan dat het akoestisch veld rotatievrij, 
homentroop en dat de bron van dit veld kompakt is. De extra 
voorwaarden hiervoor zijn 

e) Re = D.J(w/v) >> 1. Het instationaire Reynoldsgetal 
is groot zodat instationaire grenslagen dun zijn. 

f) He = Df/c << 1. Het Helmholtzgetal, gebaseerd op een 
karakteristieke lengte D van de geluidsbron, is klein. 
(f = frekwentie en c = geluidsnelheid) 
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Vanwege het rotatievrij zijn geldt 

~ = grad(t) 

Met bovenstaande definitie en voorwaarden wordt de snelheid 
geschreven als 

V = V + Uo + U 1 = 

= rot(~) + grad(~) + grad(t) 

div(~) = div(grad(t)) 

( 2. 16) 

waarbij in de laatste uitdrukking gebruik is gemaakt van de 
vektoridentiteit 

div(~) = div(rot(~)) = o 

De onderlinge verhoudingen van de snelheidskomponenten wordt 
gedefinieerd door 

1~1/1~1 = O(a) 

1.~1/1~1 = 0({3) 

De opsplitsing van de snelheid in de verschillende komponenten, 
vgl. (2.16), met de daaraan verbonden definitie van het 
akoestisch veld vormt het uitgangspunt van de afleiding van de 
akoestische energiebalans. Hierin verschilt dus in principe 
deze afleiding met die van Myers. 

Voor de totale snelheid V geldt het stelsel van behoudswetten 
behoud van massa (2.1), behoud van impuls (2.2) en behoud van 
energie (2.3). Men kan aantonen dat de energie vergelijking ook 
geschreven kan worden als [MYER] 

!a@o,Y: ;st + Bo@fot + div(@BY) = o (2.17) 

Hierin staat B voor de stagnatie enthalpie bestaande uit de som 
van de specifieke enthalpie h en de helft van de snelheid in 
het kwadraat : 

B = h + !aV2 (2.18) 

Ontwikkeling van h in de verstoring van de dichtheid @ geeft 

(2.19) 

Met behulp van de impuls vergelijking kan de dichtheid @' 
afgeschat worden 

@'/@ = O(a.M.He) (2.20) 

Stel B = Bo + B' 

met Bo = poj@o + !a~2 
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en B' = p'j@o + !!2· (.!!.,'+~ + ~(:!!.'+y.)2 

Met de instationaire Bernoulli vergelijking volgt dat 
grad(Bo)=O met verwaarlozing van orde M2 . 

Door nu gebruik te maken van massabehoud (2.1), de definitie 
van B' en het feit dat grad(Bo) = O(M2) volgt voor de 
energievergelijking (2.17) 

~@ó~2 /ót + B'ó@jót + div(@B'~) = 0 (2.21) 

Als wordt aangenomen dat a en P van dezelfde orde grootte zijn 
en dat M<<He<<1 dan geldt met verwaarlozing van termen van de 
orde M/He 

~@óV2 /ót + (p'j@o)ó@'jót + div(@B'V) = 0 - -
Neem nu de integraal over de ruimte. De eerste term wordt dan 

~ j @ójót[:::+grad( '/' +t) ) 2 d3~ = 

~ J@ ó I ót UC + [ grad ( '/' +t) ] 2 } d3_! + ( 2. 2 2) 

J@ójót{:::.grad( 'f' +t) }d3~ 
De laatste term in (2.22) is gelijk aan 

J@ójót{:y,.grad( ~ +t) }d3~ = 

ójótf@:::.grad(f +t)d3~- Jó@jót.y.grad('f +t)d3,!_ 

Met behulp van de vektoridentiteit 

v.grad(Q) = div(Qv) - Q div(v) - - - (2.23) 

en div(v) = 0 en met behulp van het divergentietheorema worden 
de volume integralen omgezet in oppervlakte integralen : 

r@ójót{!.grad( f +t) }d3~ = 

ófótJ@< f +t):::.ds - Jó@fót. ( ~ +t)~-~ 
Neem als integratie oppervlak een grote bol rond de oorsprong 
met straal r. In een niet viskeus gas zijn wervellijnen 
gesloten of-eindigen aan wanden, zodat wanneer de wervelsterkte 
beperkt is tot een bepaald gebied er een gesloten ring 
ontstaat. Een ring heeft het karakter van een dipool [BATC]. De 
snelheid v neemt dus in de vrije ruimte af met 1/r3,voor grote 
r=x-y en aan een harde wand is de normaalkomponent gelijk 
aan nul, zodat de oppervlakte integraal nul is. Hieruit volgt 
dat de mengterm in vergelijking (2.22) verdwijnt. 

De totale vergelijking (2.21) is dan 
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~cS/cStf{@Y,2 )d3~ + 

+ ójótl{p 12 /2@oco2 + @(Uo+~) 2 }d3! + 

+ J @B'~·~ 
(2.24) 

waarbij gebruik is gemaakt van het divergentietheorema. 
Als het oppervlak in de oppervlakte integraal een grote bol met 
straal r is, dan verdwijnen de termen met de snelheid v in de 
oppervläkteintegraal, wegens de 1/r3 afhankelijkheid van ~ en 
de voorwaarde y.~ = 0 aan een wand. Hiermee geldt 

JcSEjcStd3! + Jf·~ = p 

met E = ~p' 2 j@oc2 + ~@O,!!.' 2 + @ ·~· ·!!.2 
(2.25) 

I = B' (@o~' + @'~) + @oUoB' -
p = ~cS/cStJ{@~2 )d3~ 

Wanneer P positief is dan vindt absorptie van akoestische 
energie plaats. Dat komt omdat er energie nodig is voor de 
opbouw van het snelheidsveld (kinetische energie) dat 
geinduceerd wordt door de groeiende wervelsterkte. Omdat deze 
wervelsterkte wordt afgevoerd door de hoofdstroming naar 
gebieden waar het akoestisch veld sterk afgenomen is, vindt er 
geen verdere interaktie meer plaats tussen de wervels en het 
akoestisch veld, zodat de kinetische energie verderop wordt 
gedissipeerd als warmte. 

Voor de absorptie P kan op een analoge manier een uitdrukking 
worden afgeleid [HOWe]. Door de impulsvergelijking in 
Crocco's vorm [THOM] 

cSY/cSt + grad(B) = yxrot(~) 

te vermenigvuldigen met de door de werveling geinduceerde 
snelheid v en weer gebruik te maken van de vektoridentiteit 
(2.21) verkrijgt men 

~cS:~C /eSt + div(y_. [B + eS ('I' +t)/cSt]) = grad( ~ +t). <~x-y> 

Dit wordt geintegreerd over de ruimte. De tweede term verdwijnt 
weer door toepassing van het divergentietheorema. 
Vermenigvuldig dan de vergelijking met de dichtheid @o, dan 
volgt 

P = @of grad ( '/' +t) . (~)(~) d3a:t 

waarbij een fout van de orde M2 wordt gemaakt door te 
veronderstellen dat de dichtheid konstant is. 

(2.26) 

Als (~v) wordt geinterpreteerd als de Magnus kracht (lift) die 
per massa eenheid op een lijnwervel werkt, dan is duidelijk dat 
de akoestische snelheid arbeid verricht wanneer de akoestische 
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snelheid een komponent heeft in de richting van die kracht. 

2.3 Reflektiekoefficient. 

We beschouwen harmonische verstoringen, zodat de term djdt<E> 
in de energiebalans nul wordt. Het integratie oppervlak voor de 
oppervlakte integraal bestaat uit een doorsnede in de pijp en 
een grote bol buiten de pijp, die met elkaar verbonden worden 
door de wand van de pijp. De energieflux in de pijp voor vlakke 
harmonische golven wordt gegeven door (2.25) 

WT = A(@o<u'B'>+Uo<@'B'>) (2.27) 

Hierin is A het doorsnee opprvlak in de p1Jp. De haakjes <> 
betekenen een middeling over een periode. B' bestaat uit een 
naar rechts lopende golf Bi en een naar links lopende 
gereilekteerde golf Br 

B'= Bi exp(-i~t+ikx/(1+M)) + Br exp(-i~t-ikx/(1-M)) (2.28) 

De verhouding van deze twee golven op x=O (pijpeinde) is de 
energiereflektiekoefficient RE. Vergelijking (2.28) invullen in 
(2.27) en gebruik maken van de impulsvergelijking in Crocco's 
vorm geeft 

WT = Wo(1-IREI) 

met Wo= !A@o!Bilt je. 

(2.29) 

De uitstraling naar het verre veld van akoestische energie 
bestaat uit twee bijdragen. Ten eerste de uitstraling van 
energie die zou optreden in afwezigheid van wervelafschudding 
en ten tweede een term tengevolge van het akoestisch veld, dat 
veroorzaakt wordt door de wervels. Howe [HOWb] toont aan dat 
deze bijdrage tengevolge van de wervels O(M) kleiner is, voor 
kleine machgetallen M = Uojc, als de golflengte van dit 
akoestisch veld veel groter is dan de diameter van de pijp 
(kompakt wervelgebied). Hij neemt hierbij aan dat het 
akoestische verre veld bestaat uit een frekwentie (de 
frekwentie van de opgelegde verstoring in de pijp). In eerste 
benadering kan de uitstraling dus onafhankelijk van de 
wervelafschudding worden verondersteld. 

We kunnen dus nu de volgende energiebalans opstellen : 

WT = WF + P (2.30) 

De gemiddelde energieflux WT door de pijp is gelijk aan de 
gemiddelde naar het verre veld uitgestraalde energieflux WF 
plus de gemiddelde door de wervels geabsorbeerde energie. WF 
levert een bijdrage aan de energiereflektiekoefficient : 

WF = Wo(1-IREFI) 

REF is de reflektiekoefficient voor vrije uitstraling en is in 
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principe (zwak) afhankelijk van de frekwentie van het 
Machgetal. Er geldt dus 

IREI = IREFI - P/WO (2.31) 

In afwezigheid van stroming en loslating wordt REF voor een 
drie dimensionale uitstroming uit een ronde pijp met diameter a 
gegeven door [LEVI] 

IREF(M=O) I = IREol = { [(ka)~ /4 - 1]/[ (ka).a. /4 + 1] t 
geldig voor ka< 1 (lage frekwenties). Er zal worden 
verondersteld dat ook in aanwezigheid van stroming geldt 

IREFI = IREol 
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3 De interaktie tussen wervels en geluid kwalitatief 

De theorie van Howe beschrijft de interaktie tussen werveling 
en akoestisch veld in termen van een energietransport tussen 
akoestisch veld en kinetische energie van het wervelveld. 
Voor het door de werveling geabsorbeerde akoestische vermogen P 
geldt [HOWd] 

P = @o J ~ . (~xy) d3?f. ( 3 .1) 

met @o = gemiddelde dichtheid, ~· = akoestische snelheid, 
gedefinieerd als het instationaire deel van de 
potentiaalstroming, ~ = lokale snelheid van de totale stroming 
en w =rot(v). De integraal wordt genomen over het gebied waar 
de werveling zich bevindt. 

Deze formulering blijkt een goede basis te zijn om de 
interaktie tussen werveling en geluid kwalitatief te 
beschouwen. In dit hoofdstuk wordt met vgl.(3.1) verklaard 
waarom er absorptie van akoestische energie optreedt aan een 
rechte pijp, terwijl in een whistler nozzle onder bepaalde 
omstandigheden akoestische energie geproduceerd wordt. Met een 
eenvoudig één wervel model wordt de voorwaarde voor produktie 
afgeschat en vergeleken met experimentele resultaten. Ten 
slotte worden ter illustratie resultaten van 
stromingsvisualisatie aan een rechte pijp getoond. 

3.1 De interaktie tussen geluid en wervels bij verschillende 
geometrieën. 

In het geval van matig hoge akoestische amplituden wordt de 
koherente wervelstruktuur beschreven door diskrete wervels 
waarin de afgeschudde wervelsterkte is gekoncentreerd. In een 
drie dimensionale stroming is sprake van een wervelring en in 
het twee dimensionale geval van wervellijn paren, die 
periodiek aan de rand van de pijp ontstaan. Het vermogen dat 
door de wervels wordt geabsorbeerd is evenredig met de 
amplitude van de akoestische snelheid (vgl.3.1). Aangezien de 
akoestische snelheid buiten de pijp snel afneemt en de 
opeenvolgende wervelringen in de laagfrekwente limiet ver uit 
elkaar liggen, wordt voor de beschrijving van de interaktie 
tussen wervels en akoestische energie slechts één wervelring 
beschouwd. De wervelsterkte neemt gedurende een periode toe met 

dr /dt = \"Q22 

gelijk aan de hoeveelheid afgeschudde werveling van een 
ongestoorde schuiflaag. Fig.3.1a toont de situatie bij een 
rechte pijp. 
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Fig.3.1 a) rechte pijp en b) whistler nozzle, met stroomlijnen 
van het akoestisch veld. 

De vektor (~x~) staat in de positieve y-richting en wordt 
lineair met de tijd groter. De akoestische snelheid neemt af 
met het kwadraat van de afstand tot de pijp en verandert van 
teken na een halve periode. De wervel wordt afgeschud op het 
moment dat de richting van de akoestische snelheid naar buiten 
keert [BRUG]). In de eerste helft van een periode van het 
akoestisch veld is de wervel nog in de buurt van de pijp waar 
de akoestische snelheden het grootst zijn. Verder is de hoek 
tussen de akoestische snelheid u• en de vektor (wxv) klein. Dit 
betekent dat er absorptie optreëdt. Na een halve-përiode 
verandert u• van richting, zodat nu produktie optreedt. De 
groei van de wervelsterkte (evenredig met de afstand r) kan 
echter niet kompenseren voor de afname van het akoestisch veld 
(evenredig met 1/r2

) en de afname van de cosinus van de hoek 
tussen u• en (wxv). Een schets van het verloop van het 
geabsorbeerde vermogen als funktie van de tijd is gegeven in 
fig.3.2, waarin aangenomen is dat het akoestisch veld wordt 
veroorzaakt door een monopool in de oorsprong. Voor het rechte 
pijpeinde is er totaal in één periode een netto absorptie door 
de wervels. 

' p 

Fig.3.2. Geabsorbeerde vermogen P (in willekeurige eenheid) als 
funktie van de tijd gedurende één periode, aan een 
rechte pijp (kwalitatief). 
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Voor de whistler nozzle (fig.3.lb) is in de eerste helft de 
hoek tussen u' en (wxv) groot (ongeveer 90 graden), zodat de 
absorptie beperkt bÏijft. Als nu in de tweede helft van de 
periode de wervel zich bij de opening bevindt, dan vindt 
produktie plaats in het gedeelte van de stroming waar de hoek 
klein is en de akoèstische snelheid nog groot. Er kan dus 
gemiddeld per periode energie aan het akoestisch veld 
toegevoegd worden. De afstand van de pijpverbreding tot de 
opening (nozzle lengte), de konvektieve snelheid van de wervel 
en de frekwentie van het akoestisch veld staan bij die situatie 
in een bepaalde verhouding tot elkaar. Dit legt een bepaald 
Strouhal getal vast (Sr(H) = fH/Uo, f = frekwentie, H = nozzle 
lengte, Uo is de hoofdstroomsnelheid in de pijp). Experimenten 
gedaan door Smits [SMIT] geven bij een verhouding van de nozzle 
diameter tot de pijpdiameter Dn/D = 1.2 een Strouhal getal 
Sr(D) = 0.3 (fig.3.3) voor maximale pulsatie. Hierbij was de 
nozzle lengte H = 3D/5, dus Sr(H) = 3Sr(D)/5 = 0.2 voor 
maximale pulsatie. 

V arms 
vo 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

460Hz 

0.3 0.4 05 0.6 
Sra=f·2a/Vo 

Fig.3.3. Invloed van de hoofdstroomsnelheid Uo op de amplitude 
van de akoestische snelheid u', gemeten bij de 
opening van een whistler nozzle. Een zijtak werd als 
akoestische bron gebruikt [SMIT]. 

Op de overgang tussen een pijpleiding en een afgesloten zijtak 
kan op een analoge manier akoestische energieproduktie optreden 
door wervelafschudding. Maximale produktie wordt bereikt voor 
een hoger Strouhalgetal : Sr(D) = 0.5 [BRUG]. Deze waarde geldt 
voor de situatie dat in één periode de wervel met een 
konvektieve snelheid Uc=~Uo precies één diameter van de zijtak 
reist. Deze snelheid werd experimenteel bevestigd. In de 
whistler nozzle bevindt de wervel zich vlak bij een wand 
waardoor de beeldwervel een snelheid induceert op de wervel, 
die tegen de richting van de hoofdstroomsnelheid gericht is. 
Deze snelheid kan ruwweg als volgt afgeschat worden (zie 
fig.3.4). 
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Fig.3.4. Geometrie van de whistler nozzle. 

De konvektieve wervelsnelheid Uc bestaat uit een bijdrage van 
de hoofdstroomsnelheid en een bijdrage van de beeldwervel. De 
eerste is Uo/1.4 waarbij de faktor 1.4 de verhouding van 
nozzle doorsneeoppervlak tot pijp doorsneeoppervlak is. De 
geïnduceerde snelheid van de beeldwervel is [PRAN,MILN] 

v = rj(47ra) 

waarin a de grootte van de stapvormige verandering is. De 
wervelsterkte groeit lineair met de tijd 

De konvektieve snelheid, gemiddeld over een periode, is dan 

<Uc> = Uo{1- 0.17/Sr(H)}/1.4 (3.2) 

Maximale pulsatie wordt bereikt wanneer de wervel in één 
periode ongeveer de afstand H aflegt, dus als <Uc> = fH. Dit 
ingevuld in (3.2) geeft een Strouhal getal Sr(H) = 0.27 en dus 
een konvektieve snelheid Uc = 0.27 Uo. Deze waarde ligt veel 
dichter in de buurt van de experimentele waarde (Sr(H)=0.2) dan 

·de waarde zonder invloed van de wand (Sr(H)=0.5). 

Ook voor een hoorn geldt dat er produktie op kan treden. Een 
afschatting als bovenstaande is veel moeilijker te geven 
vanwege de gekromdheid van de wanden. In dit geval wordt het 
Strouhal getal gerelateerd aan de kromtestraal [HIRS]. 

Aan een rechte pijp (met vierkante doorsnede) en aan enkele 
hoorns zijn energiereflektiekoëfficient metingen verricht. Een 
afwijking van de energiereflektiekoëfficient van 1 is een maat 
voor de absorptie of produktie van akoestische energie. De 
metingen zijn uitgevoerd met behulp van een twee mikrofoon 
methode, die in hoofdstuk 5 wordt besproken. De resultaten zijn 
weergegeven in fig.3.5 (zie ook appendix A4) 
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Fig.3.5. Energiereflektiekoëfficient van een rechte pijp en 
enkele hoorns met lage amplitude. 

De reflektiekoëfficient van de rechte pijp neemt af met 
toenemende snelheid Uo. Dit geeft aan dat de absorptie groter 
wordt naarmate de snelheid toeneemt, wat toe te schrijven is 
aan een toename van de afgeschudde wervelsterkte. Duidelijk is 
te zien dat de reflektiekoëfficient van een hoorn groter dan 1 
kan worden, wat slechts toegeschreven kan worden aan produktie 
van akoestische energie door wervelafschudding. Het 
Strouhalgetal Sr waarbij de reflektiekoëfficient een maximum 
bereikt blijkt een funktie te zijn van de kromtestraal r. 

3.2 Visualisatie bij hoge amplitude. 

Visualisatie experimenten van wervelafschudding aan een rechte 
pijp voor lage akoestische amplitude worden onder andere 
beschreven door Ahuja et al. [AHUJ]. Hieruit blijkt dat de 
wervels over een rechte lijn ter hoogte van de rand van de pijp 
bewegen, met een snelheid van ongeveer ~Uo. Om ook gegevens 
voor hoge akoestische amplitude te verkrijgen werd 
stromingsvisualisatie toegepast aan de uitstroming van een 
klarinet. Een klarinet is een geval waarin de 
hoofdstroomsnelheid gelijk is aan de akoestische snelheid. Een 
klarinet kan worden voorgesteld door een rechte pijp waar aan 
één kant via een riet lucht in wordt geblazen (zie fig.3.6). 

t crz:zz:iR::Z::z:z:z::z::t----- ...o 
[ u---+> 

Fig.3.6. Schematische weergave van een rietinstrument 
(klarinet) . 

24 



Door het trillende riet wordt de p1JP periodiek afgesloten, 
zodat een pulserende stroming ontstaat. Aan het andere einde 
van de pijp worden wervels afgeschud. Deze wervels worden 
zichtbaar gemaakt door het injekteren van C02 langs de omtrek 
van het pijpeinde, aan de buitenkant van de pijp. De 
resulterende brekingsindex gradienten in de stroming worden 
zichtbaar met een schlieren methode. Dit is weergegeven in 
fig.3.7. 

Fig.3.7. Resultaat van visualisatie aan wervels aan de opening 
van een klarinet. 

Op drie tijdstippen na elkaar, binnen één periode, werd een 
foto genomen. Een wervel blijkt inderdaad te worden afgeschud 
bij het naar buiten keren van de akoestische (= hoofdstroom) 
snelheid, konform de resultaten van Bruggeman [BRUG]. De wervel 
beweegt over een rechte lijn ongeveer ter hoogte van de rand 
van de pijp, zoals was verondersteld in de hierboven beschreven 
kwalitatieve beschouwing. 
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4 Diskrete wervelmodel 

In het geval van matig hoge en hoge akoestische amplitude 
treedt een koherente wervelstruktuur op (zie hoofdstuk 2, 
[AHUJ, BRUG]). De stroming met deze koherente wervelstruktuur 
kan beschreven worden door een twee dimensionaal model. Dit 
hoofdstuk geeft een beschrijving van zo'n 2-D model met behulp 
van de potentiaaltheorie. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is 
de Schwartz-Christoffel transformatie, waarmee de geometrie van 
de 2-D pijp aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Beide vormen 
van de Kutta-voorwaarde, die zijn besproken in de inleiding 
(hoofdstuk 1) worden gebruikt zodat het verschil zichtbaar 
wordt. 

Voor het model worden de volgende veronderstellingen gedaan : 

1 de stroming is isentroop, wrijvingsloos en inkompressibel. 

2 alle vorticiteit die ontstaat in de schuiflaag tussen de jet 
en het stilstaande gas wordt gekoncentreerd in diskrete 
punten (puntwervels) . 

3 er ontstaat één wervel per trillingsperiode van het opgelegde 
akoestische veld. Alle toename van de vorticiteit wordt 
beschreven door een toename van de wervelsterkte van de 
laatst ontstane wervel. 

4 de wervels bewegen met de plaatselijke snelheid door het gas. 
De akoestische snelheden zijn zo klein dat ze geen invloed 
hebben op de baan en wervelsterkte van de wervels. 

Twee-dimensionale wrijvingsloze,inkompressibele,rotatievrije 
stromingen kunnen worden beschreven met een komplexe potentiaal 

F{z) = t(z)+i t<z) (4.1) 

waarin z = x+iy, met x en y de koordinaten in het 2-D vlak, en 
t, f reele funkties zijn (PRAN,MILN]. Voor de komplex 
gekonjugeerde van de snelheid geldt 

u-iv = dF(z)jdz (4.2) 

met u en v de (reele) waarden van de x- resp. y-komponent van 
de snelheid. F(z) is een oplossing van de Laplace-vergelijking 
die een dergelijke stroming beschrijft. Omdat deze vergelijking 
lineair is, kan F(Z) als een som van elementaire potentiaal
velden gedacht worden. De geometrie van het pijpeinde in het 
model is getekend in fig.4.1a. De pijpwand wordt oneindig dun 
verondersteld. Om een eenvoudiger konfiguratie te verkrijgen 
wordt het (komplexe) fysische z-vlak (dimensievol) afgebeeld op 
het (komplexe) w-vlak (dimensieloos) d.m.v. een 
Schwartz-Christoffel transformatie (MILN, BOER]. Dit is een 
konforme afbeelding zodat de potentiaal ( = oplossing van de 
Laplace-vergelijking ) invariant is. Bronnen en puntwervels 
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transformeren naar bronnen en puntwervels in korresponderende 
punten in het getransformeerde vlak, waarbij de bron- resp. 
wervelsterkten gelijk blijven. 

Z -vlak 

------->---~ 

~ 8-
.. A 77 7 Ji ; n ) ; 7 71; 7 7 ;t; 7 7717 7 7 

Fig.4.1 

-----7 
Refz) 

De konfiguratie van het 2-D model: 

fm{w) 

~ 1 
I 

+ 

a) het fysische z-vlak (dimensievol) 

W-vlak 

----7 
Re{w) 

b) het getransformeerde w-vlak (dimensieloos). 

Voor de transformatie geldt (zie appendix Al) 

z = (h/2~).(w+ln(w)+l) (4.3) 

De rand van de pijp (punt c:z=~hi) wordt afgebeeld in w=-1 en 
punt A (oneindig) wordt afgebeeld in de oorsprong. 
De hoofdstroming wordt dan voorgesteld door een bron in de 
oorsprong. De bronsterkte is gelijk aan Q = Qo+Qa sin(~t) met 
Qo=hUo is de stationaire stroming en Qa sin(~t) is het 
akoestisch veld. De potentiaal voor de bron is [PRAN] 

F(w) = (Q/2~).ln(w) ( 4. 4) 

Voor een puntwervel ter plaatse wk met sterkte rk geldt [PRAN] 

F(w) = -i(rkj2~).ln(w-wk) ( 4. 5) 

Voor de snelheid in het z-vlak geldt dan met vgl.(4.3) 

u-iv = dF(w)jdw . dwjdz = 

{(Qo+Qa.sin(~t))/2~w -i/2~.L[rkj(w-wk) -rkj(w-wk*)]}.2~w/h(w+l) 

" 
( 4. 6) 

De sommatie is over al de wervels. De tweede term na het 
sommatieteken is de bijdrage van beeldwervels, gespiegeld in de 
reele as, die zijn geintroduceerd om aan de randvoorwaarde 
Y·n=o te voldoen. 

Vergelijking (4.6) wordt dimensieloos gemaakt met 

u = u' .Uo 
v = v' .Uo 

snelheid in x-richting 
snelheid in y-richting 
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r = r 1 .hUo 
t = t 1 .hjUo 
w = "'' . Uo/h 
Z = Z I .h 

wervelsterkte 
tijd 
frekwentie 
plaats 

en gaat dan over in (met weglating van de aksenten) 

u-iv = (4.7) 

{(l+Ua.sin(~t))/(w+l) -iL[rkj(w-wk)-rkj(w-wk*)]}.w/(w+l) 
IC 

De snelheid in het z-vlak is dus expliciet gegeven als funktie 
van w. De uitdrukking voor w als funktie van z is impliciet 
gegeven door verg. (4.3) maar kan numeriek opgelost worden 
(iteratief, kontrole kan altijd achteraf met de expliciete 
transformatie van w naar z). De snelheid is nu met (4.3) en 
(4.7) overal in het z-vlak bekend, behalve in punt c (z=\hi 
singulier punt van de transformatie ) en ter plaatse van de 
wervels (onbepaalde potentiaal). 

De snelheid ter plaatse van een wervel is de som van 
hoofdstroomsnelheid, induktiesnelheid van alle andere wervels 
en induktiesnelheid van alle beeldwervels. Berekening van de 
snelheid vindt plaats in het getranformeerde w-vlak. Bij de 
terugtransformatie naar het z-vlak wordt gebruik gemaakt van de 
eigenschap dat de potentiaal invariant is en niet de snelheid. 
Hiervoor moet worden gekorrigeerd als niet de totale potentiaal 
is gebruikt bij berekening van de snelheid. In appendix A2 
wordt voor de snelheid ter plaatse van een wervel op z=zo 
afgeleid (dimensieloos) 

u-iv I = 
zo 

(l+Ua.sin(~t))/(wo+l) + 

(4.8) 

-i{L rkj(wo-wk)- L rkj(wo-wk*)}.woj(wo+l) + 
~~0 ~ 

-\iro; (wo+l) 2 

Hierin is wo=wo(zo) de positie van de wervel in het 
getransformeerde w-vlak. De eerste sommatie is over alle 
wervels, behalve de wervel in wo. De tweede sommatie is over 
alle (beeld)wervels. De laatste term is de bijdrage, die 
ontstaat vanwege het feit dat niet de snelheid maar de 
potentiaal invariant is onder transformatie, en wordt de 
zelfgeinduceerde snelheid genoemd. 

De snelheid in punt C (z=\hi,w=-1) wordt vastgelegd door de 
Kutta-voorwaarde. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. De eerste 
mogelijkheid is te eisen dat de snelheid eindig is. Dit geeft 
een extra randvoorwaarde voor vgl.(4.7) waarmee de 
wervelsterkte van de wervel die het laatst ontstaan is wordt 
bepaald. Deze wervelsterkte is een funktie van positie en 
sterkte van alle wervels. Deze voorwaarde wordt verder 
'volledige Kutta-voorwaarde 1 genoemd. 
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De tweede mogelijkheid is om te veronderstellen dat alleen 
lokaal aan de Kutta-voorwaarde wordt voldaan, zodat de 
wervelsterkte van de laatst ontstane wervel toeneemt volgens 
drjdt = ~Uo2 • 

Omdat wanneer wervels dicht bij elkaar in de buurt komen er 
instabiliteit optreedt (de wervels gaan om elkaar heen draaien) 
zijn de twee mogelijkheden vergeleken voor het geval dat 
slechts één wervel wordt beschouwd (limiet voor lage 
frekwenties). De positie van de wervèl op een bepaald tijdstip 
wordt berekend volgens een expliciet Eulerschema met de positie 
en snelheid van het vorige tijdstip 

z(t+dt) = z(t) + {u(t)+iv(t)}dt + O(dt2
) (4.9) 

Uit de berekening volgt na elke tijdstap de positie van de 
wervel, behalve na de eerste. Voor deze eerste stap kan de 
positie analytisch bepaald worden door in een kleine omgeving 
van punt C de invloed van de wand op de reele as te 
verwaarlozen. In dat geval is er geen karakteristieke 
lengteschaal zodat de oplossing gelijkvormig moet zijn voor elk 
tijdstip. Met deze extra voorwaarde kan de bewegings 
vergelijking voor één wervel worden opgelost. De koppeling 
tussen beide benaderingen wordt verkregen door in de benadering 
met invloed van beide wanden een omgeving rond het punt c met 
straal r te bekijken. In de limiet voor kleine r moet de 
oplossing van het totale probleem overgaan in de vereenvoudigde 
oplossing met maar één wand. De transformatie en de koppeling 
met het totale model worden beschreven in appendix Al. De 
bewegingsvergelijking voor een enkele wervel wordt afgeleid in 
appendix A3. Er volgt (dimensieloos) 

z = I z I . exp (ie) 
2/3 2/3 

lz' I = (1/4~) .(3~/J2) . t• 

e = ~12 

' 
I m(z)lh I 

0,51 

. . . 

( 4 .10) 

t fhïï}.j 

Fig.4.2. Het imaginaire deel van de positie van de wervel als 
funktie van de tijd. --- = analytische oplossing 
(4.10), xxx =numerieke oplossing (200 tijdstappen) 
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Met deze oplossing is het mogelijk om de positie en 
wervelsterkte op het eerste tijdstip te bepalen. Als nu een 
zeer kleine tijdstap wordt gekozen, dan zal de oplossing van 
het totale probleem konvergeren naar de analytische oplossing 
(4.10). Dit geeft tevens een mogelijkheid om de numerieke 
programma's te testen. In fig.4.2 wordt de numerieke oplossing 
voor dit geval vergeleken met de analytische oplossing. 
Uit de figuur blijkt dat de numerieke oplossing konvergeert 
naar de analytische oplossing van het limietgeval. 

Met de analytische oplossing voor de eerste tijdstap en het 
schema (4.9) wordt de baan van de wervel berekend. De baan is 
weergegeven in fig.4.3. 

I I I 

0 0 0 0 -

-

o~-~~--------~1----------~~ 
0 1 

Re(z)lh 
2 

Fig.4.3. De wervelbaan van een enkele wervel (120 tijdstappen) 
o : volledige Kutta-voorwaarde 
x : drjdt = ~Uo2 

De baan buigt eerst af van de pijp en gaat verderop evenwijdig 
aan de horizontale as (x-as) lopen. Dit komt omdat de wervel 
verderop voornamelijk beweegt onder invloed van de beeldwervel 
die gespiegeld is in de x-as. De afstand van de baan tot de as 
is ongeveer één pijpbreedte. De wervelsterkte en de snelheid op 
de posities Al, A4 en Bl zijn weergegeven als funktie van de 
tijd in fig.4.4. 
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Fig.4.4. Enkele wervel model, volledige Kutta-voorwaarde. 
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a) snelheid als funktie van de tijd op Al,A4 en Bl 
b) wervelsterkte als funktie van de tijd 



Bij de volledige Kutta-voorwaarde neemt de wervelsterkte voor 
grote tijden steeds sneller toe, veel sneller dan drjdt = ~Uo2 • 

Dit is het logische gevolg van de eis dat de stroming aan de 
Kutta-voorwaarde aan de rand van de pijp moet blijven voldoen 
bij toenemende afstand van de wervel tot de pijp. 

De baan wijkt sterk af van de werkelijke baan, die volgt uit 
visualisatie (hoofdstuk 3.2). Verder zijn in het geval van de 
volledige Kutta-voorwaarde de snelheden op de as onrealistisch 
groot, als gevolg van de grote wervelsterkte. 

Wanneer de tweede vorm van de Kutta-voorwaarde (drjdt = ~Uo2 ) 
wordt gebruikt dan blijkt de baan van de wervels ook niet in 
overeenstemming met de resultaten van stromingsvisualisatie. 

In beide gevallen geeft het model voor hoge amplitude 
onbevredigende resultaten. Daarom werd gekozen voor een derde 
alternatief, voor matig hoge amplitude, waarbij de snelheid van 
de wervel is voorgeschreven : konstante horizontale snelheid 
van ongeveer ~uo. Uit visualisatie blijkt dat bij matig hoge 
amplitude de wervelsterkte zich niet instantaan koncentreert in 
diskrete wervels [BRUG], zie fig.4.5. 

Fig.4.5. Visualisatie van de stroming in een afgesloten zijtak 
(Mach-Zehnder interferometrie) [BRUG]. 

De wervels representeren het opgerolde deel van de schuiflaag. 
Het oprollen gebeurt in een eindige tijd. De wervels groeien 
dus gedurende een bepaalde tijd van sterkte nul tot de maximale 
sterkte, die bepaald is door de totale hoeveelheid werveling 
die geinjekteerd is. Stel voor de eenvoud dat de wervelsterkte 
lineair met de tijd toeneemt 

r = n.Uo2 t 

en toeneemt totdat r = ~Uo2 T, waarinneen faktor is (n < ~) 
die aangeeft over hoeveel perioden de wervel groeit en T de 
periodetijd is. Het resterende gedeelte van de wervelsterkte, 
dat in de ongestoorde schuiflaag zit, wordt bij deze benadering 
niet meegenomen. De snelheid die op deze manier berekend wordt 
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U/Uo 

0 

is dus niet de totale snelheid maar geeft wel de verandering 
van snelheid weer die optreedt als de rij wervels langs komt. 

Op deze manier is een aantal berekeningen uitgevoerd. De faktor 
n werd telkens gehalveerd. In fig.4.6 is het resultaat 
gegeven van een berekening, waarin 3 wervels met snelheid ~Uo 
over de rechte bewogen. De snelheid is als funktie van de tijd 
uitgezet voor drie posities. 
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Fig.4.6. De snelheid als funktie van de tijd gedurende één 
periode op de posities A3,B1 en B3. 
3 wervels, r = n.Uo2 t met n=1/4,1/8,1/16, Sr=0.46 

Deze numerieke resultaten worden in hoofdstuk 6 vergeleken met 
lokale snelheidsmetingen (LDA). 
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5 Experimenten 

In het onderzoek Z1Jn reflektiekoëfficientmetingen en 
snelheidsmetingen gedaan. In dit hoofdstuk worden de 
opstellingen en meetmethoden beschreven. Beide methoden zijn 
getest en uitvoerig geijkt. Als eerste wordt de 
reflektiekoëfficientmeting beschouwd. Daarna volgt de 
snelheidsmeting, die met behulp van Laser Doppler Anemometrie 
(LDA) is uitgevoerd. 

5.1 Reflektiekoëfficientmetingen. 

De absolute waarde van de energiereflektiekoëfficient RE 
voor vlakke golven in een pijp wordt 
gegeven door vgl.(2.31) 

WT =Wo (1- IREI) 

met Wo = invallende energieflux. 

De energiereflektiekoëfficient is op een eenvoudige manier 
gerelateerd aan de drukreflektiekoëfficient [CUMM,INGA,SMIT] 

( 5 .1) 

De drukreflektiekoëfficient Rp is gedefinieerd als de 
verhouding van gereilekteerde drukgolf en de invallende 
drukgolf aan het einde van de pijp. Als hier de oorsprong wordt 
gekozen (x=O), dan is 

Rp = prjpi 

waarin pi en pr de invallende resp. gereilekteerde 
drukverstoringen voorstellen : 

p'= pi exp(-i~t+ikxj(1+M)) + pr exp(-i~-ikx/(1-M)) (5.2) 

met hoekfrekwentie'"' = 21rf en golfgetal k = w;co. 

Bepaling van de drukreflektiekoëfficient Rp en het Machgetal M 
levert dus de energiereflektiekoëfficient. Wanneer geen 
hoofdstroming aanwezig is is IREI gelijk aan IRPI 2

• 

Bepaling van de drukreflektiekoëfficient wordt gedaan met twee 
drukopnemers die flush in de wand van de pijp zijn gemonteerd 
(zie fig.5.1). De pijpbreedte h=0.06 m en de golflengte À van 
de akoestische verstoringen ligt tussen de 2 en 3 meter, zodat 
À >> h. De verstoringen planten zich dus voort als vlakke 
golven. 
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Fig.5.1. Opstelling voor de bepaling van de 
drukreflektiekoëfficient, met twee drukopnemers. 

K 

In de pijp plant zich een drukgolf voort naar rechts (positieve 
x-richting) en één naar links. De druk bestaat uit de som van 
deze twee drukken (vgl.5.2). Op twee plaatsen in de pijp (xl en 
x2) wordt de druk als funktie van de tijd gemeten. Er geldt 
voor deze drukken pl en p2 

pl = pi{exp(-i"t+ikr.xl) + Rp.exp(-h.;t-ikl.xl)} 

p2 = pi{exp(-i~t+ikr.x2) + Rp.exp(-iut-ikl.x2)} 

Neem de verhouding van (komplexe) pl en p2 

P12.exp(i.~) = pl/p2 

(5.4) 

zodat P12 = IPli/IP21 en ~het faseverschil tussen pl en 
p2. Vergelijking (5.4) geeft dan 

-exp ( ikrxl) + P12. exp.( i.~) . exp ( ikrx2) 
Rp = (5.5) 

exp(-iklxl) - P12.exp(i.~).exp(-iklx2) 

In de praktijk wordt ook gekorrigeerd voor de invloed van 
wrijving op de golfvoortplanting op de manier zoals beschreven 
door Bruggeman [BRUG]. 

Maximale nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer P12 zo groot 
mogelijk is. Daarom wordt een drukopnemer vlak bij de opening 
geplaatst (drukknoop) en de ander op ongeveer een kwart van de 
golflengte (drukbuik) . Vanwege wandtrillingen worden piezo 
elektrische versnellingsgekompenseerde drukopnemers gebruikt. 

De signalen van de drukopnemers worden versterkt met 
ladingsversterkers. Dit versterkte signaal wordt gefilterd met 
een laagdoorlaatfilter waarna het via een analoog digitaal 
converter (ADC) wordt ingelezen in een digitaal geheugen. Er 
worden gelijktijdig 1024 samples genomen met beide ADC's. 
Tenslotte wordt dit verwerkt met een FFT programma, dat het 
Fourier spektrum berekent. Van de frekwentiekomponent met de 
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hoogste amplitude wordt dan de amplitudeverhouding en 
faseverschil bepaald. Op deze manier wordt een zeer smal 
bandfilter verkregen. De frekwentie van de signalen is ongeveer 
150 Hz, en worden gesampled met 500 Hz. Het hoogdoorlaatfilter 
wordt gebruikt om aliasing in de FFT te voorkomen. De 
instelling van dit filter is vrij hoog, 1.5 kHz, om korrekties 
voor fasedraaiing tot een minimum te beperken. 

Om de haalbare nauwkeurigheid van de opstelling te bepalen werd 
de methode uitvoerig geijkt. Allereerst werden van de twee 
drukopnemers met de aangesloten elektronika de onderlinge 
amplitudeverhouding en het faseverschil gemeten. De opnemers 
werden tegenover elkaar in een buis geplaatst, zodanig dat de 
drukverstoringen ter plaatse van de drukopnemers zo identiek 
mogelijk waren. In de buis werd een akoestisch veld aangebracht 
met behulp van een luidspreker en de meetprocedure werd 
uitgevoerd. Daarna werden de opnemers van plaats verwisseld en 
de procedure herhaald. De gemeten gemiddelde verschillen in 
versterking en fasedraaiing werden verder gebruikt als 
korrekties. 

De volgende stap was de bepaling van de reflektiekoëfficient 
van een gesloten wand in een pijp met vierkant doorsnee 
oppervlak h 2 =6x6 cm2

• Aan een gesloten wand bevindt zich een 
drukknoop, zodat de reflektiekoëfficient gelijk aan 1 moet 
zijn. Deze meting bleek zeer gevoelig te zijn voor trillingen. 
Maatregelen werden getroffen om de drukopnemers en de trillende 
omgeving mechanisch te ontkoppelen. Met deze meting kon zo de 
reflektiekoëfficient met een onnauwkeurigheid kleiner dan 0.3 % 
bepaald worden. 

Tenslotte werd de reflektiekoëfficient gemeten van een open 
uiteinde. Aan het einde heerst de konstante atmosferische druk 
zodat de drukverstoring daar nul is. De reflektiekoëfficient is 
dan dus -1. Omdat er ook een drukgolf naar de vrije ruimte 
wordt uitgestraald (die in het ideale geval slechts bestaat uit 
een heengaande golf naar oneindig) is er een kleine korrektie 
op deze waarde. De korrektie is afhankelijk van de frekwentie 
en wordt voor een pijp met cirkelvormige doorsnede exakt 
berekend doorLevineen Schwinger [LEV!]. Omgerekend naar een 
vierkante pijpdoorsnede geldt voor lage trekwenties (kh<1) 

met verwaarlozing van hogere orde termen kh. Omdat er door het 
pijpeinde massa versneld heen en weer beweegt, wordt een klein 
drukverschil veroorzaakt. Dit betekent dat de druk aan het 
uiteinde niet konstant is, maar dat de druk konstant is in een 
punt iets verder weg. Dit wordt gekompenseerd door de pijp 
verlengd te denken met een zekere eindkorrektie 6. Deze 
eindkorrektie (ó=0.61h/J~ [LEV!]) heeft alleen konsekwenties 
voor de fase van de reflektiekoëfficient. Voor de bepaling van 
de absolute waarde van de reflektiekoëfficient is alleen de 
onderlinge afstand tussen de twee drukopnemers van belang en 
niet de afstand tot het pijpeinde. De metingen kwamen gemiddeld 
binnen 1 % overeen met de theoretische waarden maar vertoonden 
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kleine resonantiepieken (rond 200 Hz en 600 Hz) Deze werden 
veroorzaakt door mechanishe resonanties van de opstelling. Bij 
een uitgebreidere meting van de reflektie koëfficient tussen 
100 en 150 Hz bleek deze binnen 0.5 % in overeenstemming te 
zijn met de berekende waarde van Levine en Schwinger. 

Voor de exakte konfiguratie en ijkgrafieken wordt verwezen naar 
het verslag van van Spall [SPAL]. Hierin is ook het probleem 
van wandtrillingen beschreven. 

Bij de omrekening van drukreflektiekoëfficient naar energie 
reflektiekoëfficient, vgl.(5.1), wordt het MachgetalM (=Uojco) 
gebruikt, daarom dienen de hoofdstroomsnelheid Uo en de 
geluidsnelheid co vastgesteld te worden. 

De hoofdstroomsnelheid Uo kan bepaald worden door het 
drukverschil tussen suskamer en pijp te meten. De hoofdstroming 
in de pijp is stationair, rotatievrij en isentroop zodat 
volgens stationaire Bernoullivergelijking geldt 

Pd + \@vd2 = Po + \@vo2 (5.6) 

met Pd,vd de druk resp. snelheid in de pijp en Po,vo druk resp. 
snelheid in de suskamer. De massaflux door de suskamer is 
gelijk aan de massaflux door de pijp, dus 

@.vd.Ad = @.vo.Ao (5.7) 

waarin Ad en Ao de doorsnee oppervlakken zijn van de pijp resp. 
van de suskamer. Kombineren van beide vergelijkingen levert 

vd2 {1 - (Ad/Ao) 2
} = { 2(Po - Pd)/@ } (5.8) 

De verhouding van doorsnee oppervlakken Ad/Aais van de orde 
0(10E-2). De dichtheid bij atmosferische druk is afhankelijk 
van de temperatuur volgens [HAND] 

@ = 1.2929 (273.13/T) (5.9) 

met T is de absolute temperatuur (in K). 

Ook de geluidsnelheid co is afhankelijk van de temperatuur. Er 
geldt [HAND] 

co= 347.23 j{ T/300 } (5.10) 

De temperatuur werd binnen 0.1 K gemeten met een Chromel Alumel 
thermokoppel. 

Om gelijktijdig reflektiekoëfficienten te meten en punt 
snelheidsmetingen (LDA) te verrichten is een tweede opstelling 
gebouwd. Vanwege de dimensies van de LDA opstelling (zie 
verderop) zijn de afmetingen een faktor twee kleiner gekozen 
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(h=0.03 m). De pijp eindigt tussen twee ronde platen (diameter 
0.30 m) om een tweedimensionale uitstroming te verkrijgen. Als 
geluidsbron is in plaats van een luidspreker een excitator 
genomen, die meer vermogen levert bij lage frekwenties. Ook in 
deze opstelling is de pijp mechanisch ontkoppeld van de 
suskamer waarin zich de akoestische bron bevindt. Uit metingen 
van de reflektiekoëfficient bij een gesloten harde wand bleek 
dat de nauwkeurigheid van de reflektiekoëfficientmeting in deze 
opstelling minder goed is (ongeveer 2 %) . Ondanks herhaling van 
de ijking en kontrole van de mechanische ontkoppeling tussen 
geluidsbron en pijp kon dit niet verbeterd worden Dit is 
mogelijk toe te schrijven aan de stabiliteit van de 
geluidsbron. 

5.2 Laser Doppler Anemometrie 

Met behulp van Laser Doppler Anemometrie (LDA) is het mogelijk 
om puntsnelheidsmetingen te verrichten. Met LDA kan de grootte 
en een komponent van de snelheid, bijvoorbeeld de horizontale, 
in een gasstroming bepaald worden. In de experimenten is 
gebruik gemaakt van een dual beam, forward scatter methode 
(verschilbundel methode met het voorwaarts verstrooide licht). 
De werking van de LDA kan eenvoudig (maar simplistisch) 
aanschouwelijk gemaakt worden op de volgende manier 
(DURS,ALBR]. Als twee koherente laserbundels elkaar snijden, 
dan ontstaat in het snijvlak een interferentiepatroon (zie 
fig.5.2a). Als een deeltje met een snelheid ~ door dit patroon 
van afwisselend licht en donker beweegt dan zal het deeltje in 
de lichte gedeelten dit licht verstrooien, en daartussen niet. 
Wanneer dit verstrooide licht wordt opgevangen met een detektor 
dan is de intensiteit van het hierop invallende licht een 
funktie van de tijd (zie fig.5.2b). 

Fig.5.2. a) Interferentiepatroon van twee snijdende 
laserbundels. 

I 

b 

b) Intensiteit als funktie van de tijd, als er een 
verstrooiend deeltje door het patroon van fig.a 
beweegt. 
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De laagfrekwente omhullende ontstaat vanwege de 
intensiteitsafname aan de randen van de laserbundels. De 
frekwentie van de intensiteitsverandering (Dopplerfrekwentie) 
is afhankelijk van de snelheid waarmee het deeltje door het 
patroon beweegt. Ook is duidelijk dat slechts een komponent van 
de snelheid gemeten wordt, namelijk de komponent die loodrecht 
op de lijnen in het patroon staat. De frekwentie van het 
verstrooide licht is onafhankelijk van de richting waarin het 
verstrooid wordt, zodat het verstrooide licht met een lens 
gebundeld kan worden (vergroting van de openingshoek van de 
detektor) . Voor snelheden van de orde 1 m;s is de frekwentie 
van de orde 1 MHz. 

De LDA-opstelling is schematisch weergegeven in fig.5.3 en 
bestaat uit een He-Ne laser (5 mW), een optisch systeem, een 
detektor (fotomultiplier) en verwerkingselektronika. 

[ K 

8 I I 
D 

I 

Fig.5.3. Schematische voorstelling van de Laser Doppler 
Anemometer. C=counter, M=geheugen, K=komputer, L=laser 
B=beamsplitter, l=lens, D=detektor 

In het optische systeem wordt de laserbundel gesplitst in twee 
bundels. Via twee lenzen worden de bundels gekonvergeerd zodat 
ze elkaar snijden. Er ontstaat dan een meetvolume, waarin het 
interferentiepatroon (fig.5.2a) zich bevindt. Alleen het 
strooilicht van deeltjes in het licht van de laserbundels wordt 
opgevangen door de detektor via een konvergerende lens. 
De detektor geeft een elektrische spanning af, die wordt 
gefilterd met een (instelbaar) bandfilter zodat de bijdrage van 
lage trekwenties en ruis sterk wordt verminderd. De spanning 
wordt versterkt en kan dan worden verwerkt. Telkens wanneer een 
deeltje door het meetvolume gaat wordt een Doppler signaal naar 
de verwerkingseenheid gestuurd. 

De verwerkingselektronika bestaat uit een counter, enkele 
digitale geheugens en een komputer. Met de counter worden 
klokpulsen (100 MHz) geteld gedurende 5 en gedurende 10 
perioden (nuldoorgangen) . Deze aantallen worden met elkaar 
vergeleken en dienen binnen 3% (of 6% : keuzemogelijkheid 
d.m.v. schakelaar) met elkaar overeen te komen. Als aan dit 
kriterium wordt voldaan dan wordt de meting goedgekeurd. Van 
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een goedgekeurde meting wordt de tijd van 5 perioden van de 
Doppierfrekwentie opgeslagen in een geheugen. Na een 
goedgekeurde meting heeft de counter een 1 dode tijd', zodat 
niet twee keer met het signaal van één deeltje wordt gemeten. 
Op deze manier kan een aantal metingen achter elkaar gedaan 
worden en achteraf worden bewerkt met de komputer. 

Om snelheidsmetingen in gasstromingen te verrichten met de LDA 
dienen er genoeg verstrooiende deeltjes aanwezig zijn. Daarom 
worden in de gasstroom maisoliedruppeltjes met een diameter van 
ongeveer 2 pm geinjekteerd. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de LDA opstelling wordt verwezen naar de verslagen van de 
Jong [JONG] en Martens [MART]. 

De LDA werd getest op systematische fouten in de elektronika en 
geijkt met behulp van een roterend schijfje. Daarna werd de LDA 
vergeleken met pitotbuis-metingen in een gasstroom. De snelheid 
bleek met de LDA bepaald te kunnen worden met een 
nauwkeurigheid beter dan 1% in het gebied van o - 30 mjs. 

Voor de ijkgrafieken en verdere gegevens (filterstanden tijdens 
ijking, bepaling van de hoek tussen de snijdende laserbundels, 
uitlijning) wordt verwezen naar het verslag van de la Rozette 
[ROZE]. 

Met de LDA zijn snelheidsmetingen verricht in de 
tweedimensionale opstelling, weergegeven in figuur 5.4. Een 
pijp met vierkant doorsnee oppervlak is via een flexibele 
verbinding verbonden met een suskamer. De breedte van de pijp 
is h = 30 mm. De pijp eindigt tussen twee ronde platen met een 
diameter van 300 mm. In het midden van de platen zijn vensters 
aangebracht voor LDA (en visualisatie). In de wand van de pijp 
zijn twee drukopnemers gemonteerd zodat reflektiekoëfficienten 
gemeten kunnen worden. Door middel van een excitator 
(luidspreker voor groot vermogen) in de suskamer kan een 
akoestisch veld worden gegenereerd. Met de LDA kan de komponent 
van de snelheid in de lengterichting van de pijp gemeten worden 
(x-richting). 

L 

s 

Fig.5.4. De twee dimensionale opstelling. S=suskamer, 
L=excitator, D=drukopnemer. 
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Door de triggering van het akoestisch veld ontstaat een 
koherente wervelstruktuur aan het pijpeinde, met de frekwentie 
van het opgelegde akoestisch veld, zodat de snelheden periodiek 
in de tijd zijn. De snelheidsfluktuaties als funktie van de 
tijd kunnen dus worden weergegeven door één periode. De 
snelheidsmetingen gebeuren echter over een langere tijd, 
afhankelijk van het aantal goedgekeurde metingen per 
tijdseenheid. Alle metingen moeten dus worden omgerekend naar 
één periode door van het tijdstip van de meting (t.o.v. het 
eerste meetpunt) een geheel aantal periodetijden af te trekken, 
net zolang tot voor de fase = t/T geldt : 0 S tjT < 2~ 

De fase wordt bepaald aan de hand van de spanning op de 
excitator. Deze spanning is afkomstig van een toongenerator met 
een smalle bandbreedte. De spanning van de toongenerator wordt 
rechtstreeks aan een Analoog Digitaal Converter (ADC) 
aangeboden en via een elektronische fasedraaier ongeveer \~ rad 
uit fase aan een tweede ADC (zie fig.5.5). 

l T I 
ADC1 

~l 4 [ 

VJ ' ~ ADC2 
V 

Fig.5.5. Aansluitingen voor de fasebepaling. 
T=toongenerator, f=fasedraaier, C=counter. 

Tegelijk met een LDA meting wordt nu een sampel van het 
originele signaal genomen en opgeslagen in geheugen 1 en een 
sampel van het in fase verschoven signaal, dat wordt opgeslagen 
in geheugen 2. Als nu de spanning van signaal 1 (absoluut 
gezien) kleiner is dan van signaal 2, dan wordt met de arcsin 
funktie de fase berekend met signaal 1 en het teken van de 
afgeleide met signaal 2. Als signaal 2 kleiner is dan signaal 
1, dan wordt de fase berekend met signaal 2 en het teken van de 
afgeleide met signaal 1. In het laatste geval wordt het 
faseverschil, veroorzaakt door de fasedraaier, er bij opgeteld. 
De fase is nu in beide gevallen eenduidig bepaald. Een en ander 
is verduidelijkt in fig.5.6. Op deze manier is de bepaling van 
het teken van de afgeleide niet gevoelig voor ruis. 
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Fig.5.6. Het signaal van de toongenerator (-----) en het 
in fase verdraaide signaal (-.-.-.). Berekening van 
de fase geschiedt aan de hand van het met o gemerkte 
signaal. 

Deze methode is bruikbaar wanneer het faseverschil en de 
amplitude van de toongenerator-spanning precies bekend zijn. 
Het faseverschil kan worden gemeten met dezelfde procedure als 
waarmee de drukopnemers zijn geijkt (zie hoofdstuk 5.1). De 
amplituden kunnen worden gemeten door (voordat met de LDA 
gemeten wordt) de beide signalen met de ADC's te sampelen en de 
amplituden uit te rekenen. 

Op deze manier zijn puntsnelheidsmetingen verricht. Er werden 
telkens meetseries van 500 metingen uitgevoerd. Meer metingen 
per serie waren niet mogelijk vanwege de beperking in 
geheugenkapaciteit . De fase van de metingen werd ingedeeld in 
20 intervallen. In elk interval werd de gemiddelde snelheid 
uitgerekend. Elke middeling werd dus uitgevoerd over ongeveer 
50 waarden. 
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6 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de reflektie 
koëfficientmetingen van de tweedimensionale uitstroming en de 
resultaten van de LDA metingen. Verder worden de metingen 
vergeleken met de numerieke berekeningen uit hoofdstuk 4. 

6.1 Reflektiekoëfficientmetingen. 

Bij drie verschillende trekwenties is de reflektiekoëfficient 
bepaald waarbij de hoofdstroomsnelheid werd gevarieerd bij 
konstante akoestische snelheid. Als gevolg van het Joule-Kelvin 
effekt dat optreedt in de gasleidingen (afsluiters, 
ventielen,etc.) van het laboratorium-druksysteem naar de 
opstelling, bleek de temperatuur afhankelijk van de snelheid 
van de gasstroom. Daarom was het noodzakelijk om na elke 
verandering van de snelheid de temperatuur te meten. De 
snelheid Uo en het Machgetal werden dan bepaald met de methode 
zoals beschreven in hoofdstuk 5.1. Bij de beschrijving van de 
verschijnselen zijn twee dimensieloze parameters naar voren 
gekomen: het Strouhalgetal Sr=fh/Uo (dimensieloze frekwentie) 
en het Machgetal M=Uojco (dimensieloze snelheid). In figuur 6.1 
is de invloed van het Strouhal getal op de energiereflektie 
koëfficient weergegeven. 

11-~~ I I -
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Fig.6.1. Energiereflektiekoëfficient, relatief t.o.v. de waarde 
bij afwezigheid van stroming, als funktie van de 
snelheid,dimensieloos gemaakt het de frekwentie f en 
pijpbreedte h (Sr) . 

De energiereflektiekoëfficient neemt af bij toenemende waarde 
van 1/Sr. Deze afname is sterker naarmate de frekwentie hoger 
is. De punten geven een gemiddelde waarde aan van 4 of meer 
metingen en de onzekerheid is ongeveer 2%. Wanneer de snelheid 
hoog was (1/Sr > 9) dan werd de spreiding te groot en was meten 
niet meer mogelijk. De signaal-ruis verhouding van het 
drukopnemersignaal werd dan te klein als gevolg van meer 
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stromings-geinduceerd geluid (ruis) en door een afname van de 
amplitude als gevolg van een afname van de 
energiereflektiekoëfficient, bij hogere snelheden. Dit kon niet 
gekompenseerd worden door een lagere frekwentie te kiezen omdat 
bij lagere frekwenties te weinig vermogen door de luidspreker 
werd afgegeven. 

In figuur 6.2 zijn dezelfde meetpunten uitgezet als funktie van 
het Machgetal. 

I REl 
IRE.I 

0,8 
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f • 
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'x 
x 0 
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0,1 0,2 

M-

Fig.6.2. De absolute waarde van de energiereflektiekoëfficient 
relatief t.o.v. de waarde zonder stroming, als funktie 
van het Machgetal. = (1-M) 2 /(l+M) 2

• 

De reflektiekoëfficient neemt af met toenemend Machgetal. De 
frekwentie afhankelijkheid is verdwenen in deze figuur. De 
lineaire theorie [CUMM, INGA, SMIT] is in de figuur aangegeven 
door een doorgetrokken lijn. De meetpunten blijken ongeveer 10 
% af te wijken van de lineaire theorie. Dit is in 
overeenstemming met de resultaten van Ingard en Singhal [INGA], 
die de drukreflektiekoëfficient voor een drie dimensionale 
uitstroming hebben gemeten (zie fig.6.3). 

Fig.6.3. 
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Measured Mach number dependenee of the magnitude 
of the sound pressure reflection coefficient R1 at the downstream 
end of the duet. (Standing-wave measurements: o-1400 Hz; 
'-1 000 Hz; v-350 Hz. Pul se measurements: ~-1200 Hz.) 
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6.3 Snelheidsmetingen (LDA) 

De horizontale snelheidskomponent (x-richting) is op een aantal 
plaatsen gemeten met de LDA. Er werd twee keer een traverse 
gemaakt in de vertikale richting (y-richting) op twee plaatsen 
op de x-as. In fig_.6.4 zijn deze punten aangegeven. 

meetpunt x(mm) y(mm) 

A4e 84. Al 17.5 o.oo 
A2 17.5 6.22 

A3• 83. A3 17.5 8.83 
A4 17.5 14.50 

A2• 82. Bl 32.5 o.oo 
B2 32.5 5.16 

A1 81 B3 32.5 9.96 

"""" "" "\""" "~ "" """ " " . B4 32.5 15.76 

Fig.6.4. Posities van de meetpunten van LDA-meting. 
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Fig.6.5. Horizontale komponent van de snelheid als funktie van 
de tijd, gedurende een periode. Al,A2, .• geven de 
posities van de meetpunten aan (zie fig.6.4). 
M=0.02, Sr=0.46, u•;uo = 0(0.01) 
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De metingen werden gedaan bij een Machgetal M=0.02 en een 
dimensieloze frekwentie Sr=0.46. De akoestische snelheid aan de 
opening van de pijp in afwezigheid van stroming was 
0.10 ± 0.05 mjs. De energiereflektie koëfficient zonder 
stroming was IREol = 0.992 ± 1% en daalde tot IREI = 0.974 ± 2% 
met stroming. De metingen zijn weergegeven in figuur 6.5. 
Vertikaal is de snelheid (x-komponent) uitgezet als funktie van 
de tijd, gedurende één periode. 

Op elke positie werden 2 series van 500 metingen gedaan. De 
metingen werden op de tijdas verdeeld in 20 intervallen en in 
elk interval werd gemiddeld. Elk punt dat is weergegeven in 
fig.6.5 is dus een gemiddelde van ongeveer 50 metingen. Op alle 
posities met uitzondering van A4 en B4 is te zien dat de 
snelheid een stijging en een daling vertoont. Bij het 
traverseren blijft het tijdstip waarop het maximum bereikt 
wordt ongeveer gelijk. Op dit zelfde tijdstip bereiken de 
waarden in de punten A4 en B4 een minimum. Dit betekent dat op 
dat moment een wervel voorbij komt : de kern van de wervel 
beweegt tussen de punten A3,A4 en B3,B4 door, zodat beneden de 
wervel een positieve snelheid wordt geinduceerd en boven de 
wervel een negatieve. Ook de wervelgroei is waar te nemen. 
Naarmate verder van de pijp wordt gemeten zijn de verschillen 
tussen minimum en maximum groter. Het patroon van de snelheden 
op posities met de zelfde y-waarde maar verschillende x-waarde 
is ongeveer een halve periode verschoven in de tijd. De afstand 
tussen de A-posities en de B-posities is een halve pijpbreedte. 
Een schatting voor de konvektieve snelheid van de wervel is dan 

Uc/Uo = \h/(\TUo) = Sr= 0.46 

met T is de periodetijd T=1/f. De wervel beweegt dus met 
ongeveer de helft van de hoofdstroomsnelheid. 
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6.3 Vergelijking LDA met de numerieke berekeningen. 

De puntsnelheidsmetingen kunnen met de numerieke resultaten 
vergeleken worden. De resultaten van de berekeningen (fig.4.6) 
en de LDA metingen (fig.6.5) zijn herhaald in fig.6.6. 
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Fig.6.6. De snelheid als funktie van de tijd gedurende één 
periode op de posities A3,B1 en B3 (zie fig.6.4). 
a) Numeriek, 3 wervels, r = n.Uo2 t met n=1/4,1/8,1/16 

Sr=0.46, 
b) LDA meting, Uo=7.0 m;s, Sr=0.46, u'/Uo=0(0,01). 

Tussen de berekende snelheden en de gemeten snelheden is grote 
overeenkomst qua vorm. Er treedt een duidelijk minimum en een 
maximum op. De fluktuaties zijn groter naarmate de afstand tot 
de pijp groter is. Door vergelijken van de fluktuaties in de 
berekeningen en de metingen kan de parameter n gefit worden. 
Het blijkt dat de waarde n=1/8 het meest in de buurt komt, voor 
alle drie meetpunten. Dit betekent dat de wervelsterkte van een 
wervel gedurende 4 perioden groeit en dan konstant wordt. 
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7 Konklus i es 

Energiebeschouwing. 

Twee manieren om een energiebehoudswet te herleiden Z1Jn 
bestudeerd (hoofdstuk 2); de afleiding van Myers [MYER] en de 
beschouwing van Howe [HOWd,HOWe]. Het verschil tussen beide is 
een verschil in de definitie van de akoestische snelheid. Myers 
definieert een akoestische snelheid die naast de 
kompressibiliteitseffekten ook een inkompressibel deel bevat, 
afkomstig van.de werveling. Dit inkompressibel deel is niet 
rotatievrij en zal geen golfkarakter vertonen, zodat deze 
definitie van akoestische snelheid onbruikbaar is. Howe maakt 
een extra opsplitsing van de snelheid en definieert een 
akoestische snelheid die slechts kompressibiliteitseffekten 
bevat. Hij leidt dan een uitdrukking af voor de verandering van 
kinetische energie van het door werveling geinduceerde 
snelheidsveld, waarbij deze verandering van energie wordt 
gekoppeld aan een verandering van akoestische energie. Daarbij 
wordt gesuggereerd dat dit algemeen geldt. Deze koppeling 
blijkt echter gebonden te zijn aan een aantal door Howe niet 
expliciet genoemde eisen, waardoor de bruikbaarheid beperkt is 
tot kompakte opstellingen (He<<l) en zeer lage Machgetallen 
(M<<He) . 

Absorptie en produktie van akoestische energie: kwalitatief. 

De vergelijking van Howe voor de interaktie tussen akoestisch 
veld en werveling blijkt ondanks de beperkingen goed bruikbaar 
wanneer de interaktie wordt geinterpreteerd als de arbeid die 
verricht wordt door de akoestische snelheid, wanneer deze een 
komponent heeft in de richting van de Magnus kracht op een 
wervel. Met een eenvoudig model met een enkele wervel, die met 
konstante snelheid over een rechte lijn beweegt, kan dan 
kwalitatief verklaard worden dat wervelafschudding aan een 
rechte pijp akoestische energie absorbeert en dat in een 
whistler nozzle akoestische energie kan worden geproduceerd 
(hoofdstuk 3). De voorwaarde voor produktie kan worden 
afgeschat en levert een Strouhalgetal voor optimale 
geluidsproduktie, die redelijk overeenkomt met de experimenten. 

Reflektiekoëfficient. 

De energiereflektiekoëfficient van een pijpeinde kan met twee 
drukopnemers, geplaatst in de wand van de pijp, goed gemeten 
worden. Wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van wandtrillingen kan de energiereflektiekoëfficient 
bepaald worden met een nauwkeurigheid beter dan 0.3 % 
(hoofdstuk 5). Bij toepassing van deze methode in de 
tweedimensionale opstelling was de nauwkeurigheid minder goed 
(2 %). De reden hiervoor is niet duidelijk. 
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De energiereflektiekoëfficient, gemeten in de twee dimensionale 
opstelling (hoofdstuk 6), heeft een afwijking van 10% ten 
opzichte van de lineaire theorie. Dit is in overeenstemming met 
de resultaten van Ingard [INGA] voor een driedimensionale 
uitstroming. Het blijkt dat de energiereflektiekoëfficient van 
een rechte pijp afhankelijk is van het Machgetal (Uojco) en 
niet van het Strouhalgetal (fhjUo), zoals wordt voorspeld door 
de lineaire theorie. 

Snelheidsmetingen. 

Met de Laser Doppler Anemometer is gemeten bij een Strouhal 
getal Sr= 0,46 en MachgetalM = 0.02 (Hoofdstuk 6). De 
akoestische verstoring was daarbij van de orde u'/Uo = 0(0,01). 
De konvektieve snelheid Uc van de wervel werd bepaald op UcjUo 
= 0.46. 

Kutta-voorwaarde. 

In het één wervelmodel voor lage frekwenties en hoge amplitude 
zijn twee vormen van de Kutta-voorwaarde geintroduceerd. De 
eerste veronderstelt dat de wervelsterkte van een afgeschudde 
wervel zodanig is dat aan de scherpe rand een eindige snelheid 
heerst. De tweede stelt dat per tijdseenheid een konstante 
hoeveelheid wervelsterkte wordt afgeschud (drjdt=~Uo2 

). Beide 
vormen werden gebruikt in het potentiaalmodel om de baan van de 
wervel te berekenen in de limiet voor zeer lage frekwenties 
(1-wervelmodel) Vergelijking met visualisatie experimenten 
toonde aan dat in beide gevallen de baan sterk afweek van de 
werkelijke baan. Dit kan worden veroorzaakt door het niet 
meenemen van de wervels die eerder zijn afgeschud. Vanwege 
numerieke moeilijkheden en tijdgebrek is dit model niet verder 
uitgebreid. Wel werd op basis van deze visualisatie en de 
resultaten van Bruggeman [BRUG] als alternatief een model voor 
matig hoge amplitude gebruikt waarin de baan vastgelegd is en 
de wervelsterkte lineair met de tijd toeneemt gedurende een 
aantal perioden van het akoestisch veld. Voor de vorm en 
grootte van snelheidsfluktuaties op enige afstand van de pijp 
werd goede overeenstemming bereikt met de LDA metingen, voor 
het geval dat de wervelsterkte over 4 perioden toeneemt en 
daarna konstant is. Op grond van deze resultaten is het zinvol 
om het 1-wervelmodel uit te breiden naar meerdere wervels, 
waarmee dan de baan van alle wervels berekend kan worden. 
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Al Schwartz-Christoffel transformatie 

In de potentiaaltheorie is het vaak handig om een konforme 
afbeelding van een moeilijke geometrie naar een eenvoudiger 
geometrie te gebruiken. Bij een konforme afbeelding is namelijk 
de oplossing van de Laplacevergelijking (de potentiaal) 
invariant. Een Schwartz-Christoffel transformatie is een 
konforme afbeelding die een gebied waarvan de rand bestaat uit 
rechte lijnen, met hoekpunten zk, afbeeldt op het komplexe 
bovenhalfvlak. De rand is dan de reele w-as. Voor een 
afbeelding van het z-vlak naar het w-vlak geldt 
[BOER,BATC,MILN] 

-mk 
dzjdw = konstante ~(w-wk) 

k 
(Al.l) 

waarbij wk de beelden (op de reele as) zijn van de hoekpunten 
en de faktor mk afhangt van de hoek in het hoekpunt zk. Bij de 
transformatie kunnen drie punten wk willekeurig gekozen worden. 

Er worden twee situaties beschouwd. In de eerste situatie 
(aangeduid door I) bevindt zich een wand op de halve lijn 
z = x + ~ih met x < 0 en een wand op de reele z-as. Om 
symmetrieredenen wordt slechts de helft van de pijp bekeken. 
Deze konfiguratie is getekend in fig.Al.l. Hierin is ook de 
keuze van de beeldpunten aangegeven. Een uniforme stroming in 
de pijp kan worden voorgesteld door een bron ver in de pijp (en 
een put oneindig ver van de pijp). In het w-vlak korrespondeert 
dit met een bron in het punt A : w = 0 (en een put in het 
oneindige) . In de figuur zijn enkele stroomlijnen van een 
dergelijke stroming getekend. 

Z -vlak W-vlak 
Jm(w) 

---->---...., 
~ 8-

.. A/7771 7 77) 7 ;;1;;; A;;~; 

Re(zJ 

Fig.Al.l Geometrie van z-vlak en w-vlak voor situatie I 

Voor de transformatie geldt nu met (Al.l) 

dzjdw = c (w + 1)/w 

z = C (w + ln(w)) + K 

~ih = z(w=-1) = C (-1 + i~) + K 

dus K = ~ih + c - iC~ 
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De konstante c wordt nu alsvolgt bepaald. Integreer dzjdw over 
de kromme L w = r.exp(i~) (zie fig.Al.l) voor kleine straal r 
en een hoek ~ tussen 0 en ~. Dit geeft 

z(-r) - z(+r) = ie~ - 2Cr 

met Im{z(-r) - z(+r)} = ~ih 

volgt c = h/2~ 

De transformatie voor situatie I is dus 

z = h/2~.(w + ln(w) + 1) 

dzjdw = h/2~ . (w+l)/w 
(Al. 2) 

In situatie II wordt gekeken naar de omgeving van punt c. 
Lokaal is de invloed van de wand op de reele as klein. De 
situatie is getekend in fig.A1.2 waarbij het punt C in de 
oorsprong is geplaatst. Ook zijn hierin weer korresponderende 
stroomlijnen getekend. 

Z -vlak 

Fig .Al. 2. Geometrie van situatie I I. 

W-vlak 

7 7 7 7 7 7 7 7 717 7 7 7 7 7 7 7 7 

0 

De transformatie is gegeven door [PRAN] 

(Al. 3) 
dzjdw = -cw 

De schalingskonstante C is onbepaald vanwege het ontbreken van 
een karakteristieke lengtemaat. 

De snelheidsvelden in de twee situaties moeten nu in de buurt 
van punt c aan elkaar gelijk gesteld worden. Voor de komplex 
gekonjugeerde van de snelheid in het z-vlak geldt [PRAN,MILN] 

u - iv = dF(w)jdw . dwjdz (Al. 4) 

51 



F(w) is in geval I de potentiaal van een bron met sterkte 
Qo in de oorsprong 

F(w) = Qo/2~ . ln(w) 

De snelheid ten gevolge van deze potentiaal is dan met gebruik 
van (A1.2) 

u - iv = Uoj(w + 1) (A1.5) 

met Uo = Qojh is de uniforme snelheid in de p1JP· 
De transformatie kan in geval I ontwikkeld worden rond w = -1. 
Neem w = -1 + ó, met lól<<1. De transformatie (A1.2) wordt dan 

z- ~ih = -h/4~{ó 2 + o(ó5 )} 

= -h/4~(w + 1) 2 + O(w+1)J 

Transformeer punt c naar de oorsprong dan geldt in de nieuwe 
koordinaten 

(A1.6) 

en voor de snelheid in het z-vlak 

u- iv = Uo/{2ij(~z'/h)} (A1.7) 

Voor situatie II geldt een potentiaal 

F(w) = -uw 

De snelheid is in dit geval 

u-iv = U/{i.j(2Cz) (A1.8) 

waarbij (A1.3) en (A1.4) gebruikt zijn. 
Gelijkstellen van (A1.6) en (A1.3) in de limiet voor ó naar nul 
en gelijkstellen van (A1.8) en (A1.7) levert de konstanten C en 
u. 

c = h/2~ 

U = Qo/2~ 

De transformatie in de vereenvoudigde situatie is dus 

en de potentiaal is 

F(w) = -Qo/2~.w 

(A1.9) 

(A1.10) 

(A1.11) 
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A2 Bepaling van de snelheid ter plaatse van een wervel 

De Schwartz-Christoffel transformatie is konform, dat wil 
zeggen dat de potentiaal (oplossing van de Laplace 
vergelijking) invariant is onder transformatie. Voor de 
transformatie van het z-vlak naar het w-vlak geldt dus voor de 
potentiaal · 

F(z) = F(w) (A2.1) 

Laat de potentiaal F bestaan uit een bijdrage van een wervel in 
het punt z = zo plus een term, zeg Fo, die de rest van de 
stroming vertegenwoordigt (hoofdstroming, beeldwervels, enz.). 
Vergelijking (A2.1) wordt dan 

Fo(z) - iroj2~.ln(z-zo) = Fo(w) - iroj2~.ln(w-wo) 

zodat 
Fo(z) = Fo(w) + iroj2~.ln{(z-zo)j(w-wo)} (A2.2) 

De snelheid ter plaatse van de wervel, zo, wordt bepaald door 
de potentiaal van de gehele stroming met uitzondering van de 
potentiaal van de wervel zelf, dus door Fo(zo). De 
gekonjugeerde van deze snelheid is [PRAN,MILN] 

u-iv = dFo(z)/dz I = dFo(w)jdw I dwjdz + 
lim z=zo w=wo w=wo 

(A2.3) 
+ iro/2~.d/dw(ln[(z-zo)j(w-wo)]).dwjdz 

w=wo 

z kan ontwikkeld worden in een Taylor reeks 

z-zo = f' (wo). (w-wo) + \f' '(wo).(w-wo) 2 + O(w-wo)1 

als f' = dzjdw 

zodat 

djdw(ln[(z-zo)j(w-wo))) = 

\(f'' (wo) + O(w-wo))/(f'(wo) + O(w-wo)) 

In de limiet voor z=zo en w=wo gaat (A2.3) over in 

u-iv = {dFojdw I + iroj4~.d2 z/dW2 I .dwjdz I }.dw/dz I (A2.4) 
w=wo w=wo w=wo w=wo 
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A3 Bewegingsvergelijking voor 1 wervel 

Lokaal bij de rand van de pijp is een analytische 
bewegingsvergelijking voor 1 wervel af te leiden. Beschouw 
fig.A3.1, waarin de pijpwand is getekend met de transformatie 
naar het w-vlak (Schwartz-Christoffel). 

z;B 
--~~----- Á(J 

7777/77 /17/:7 
\ . 

\ 
\ 

Fig.A3.1 De situatie vlak bij het pijpeinde. 

In appendix Al is afgeleid 

z = -hw2 /41f 

en de potentiaal is 

F(w) = -(Qo/27r).w- i(roj21f).ln[(w-wo)j(w-wo*)J 

\ 
\ ., 

\Ï', 
-l--1 
~-~/I 

(A3 .1) 

(A3. 2) 

met ro is de wervelsterkte van de wervel ter plaatse wo en van 
de beeldwervel ter plaatse wo*. 

u-iv = dF(w)jdw • dwjdz 

De Kutta-voorwaarde stelt dat er tangentiele afstroming 
plaatsvindt bij de scherpe rand in de oorsprong. Hier geldt dat 
dzjdw is nul, zodat dF/dw ook nul moet zijn (eindige snelheid). 

dF(w=O)/dW = 0 (A3. 3) 

Wanneer nu (A3.2) wordt ingevuld in (A3.3) en voor de plaats 
wo = r.exp(i~) wordt gebruikt, dan krijgt men een 
uitdrukking voor de grootte van de wervelsterkte ro 

ro = Qorj2sin(~) 

De wervelsterkte is in deze vergelijking uitgedrukt in 
grootheden in het w-vlak. 

De bewegingsvergelijking voor de wervel in het w-vlak is 

dwo*/dt = dzo*/dt • dw*jdz* 
w=wo 

(A3. 4) 
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wat met vgl.A2.4 overgaat in 

dwo*jdt = {dFojdw I + iroj4~.d2 Z/dW2 I .dwjdz I }. ldwjdzl 2 

w=wo w=wo w=wo w=wo 
waarin 

F(w) = -Qo/2~.w + iroj2~.ln(w-wo*) 

Uitwerken van de bewegingsvergelijking, met gebruik making van 
de tranformatie (A3.1), de relatie (A3.4) en wo= r.exp(i~), 
resulteert in 

drjdt = 2~.Qoj(h2 r2 ) • g(~) 

(A3.5) 
g(~) = -exp(i~) + exp(i~)/4sin2 (~) + ij4sin(~) 

Hierin is tevens aangenomen dat de hoek ~ konstant is. Omdat er 
geen karakteristieke lengte is in de geometrie van fig.A3.1, 
zal de oplossing van (A3.5) gelijkvormig zijn op elk tijdstip. 
Immers een vergroting of verkleining van het plaatje verandert 
de vorm niet en dus blijft de oplossing ook gelijkvormig. Dit 
betekent dus dat de hoek ~ konstant moet zijn. Aangezien r reel 
is, moet g(~) ook reel zijn. Met deze extra voorwaarde kunnen ~ 
en g(~) bepaald worden. Door dit in te vullen in (A3.5) en te 
integreren krijgt men een uitdrukking voor r als funktie van t 
(dimensieloos) 

V3 V3 
r = (3~Qojh2 j2) t 

~ = 3~/4 

Met behulp van de transformatie (A3.1) wordt een 
bewegingsvergelijking in het z-vlak gegeven 

z = lzl .exp(ie) 

lzl = hr2 /4~ 

theta = 2~ + ~ 

wat met (A3.6) dimensieloos geschreven kan worden als 

2/3 2/3 
lz' I = 1/4~.(3~/J2) . t' 

a = ~12 

z = hz' 

t = ht'jUo 

Voor de snelheid in de oorsprong geldt 

u-iv = lim dFjdw . dwjdz 
w=O 

(A3.6) 

(A3.7) 
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en kan worden berekend met de regel van de l'Hopital. Wanneer 
dit wordt gedaan dan blijkt de snelheid reeel te zijn 
(tangentiele afstroming) . 
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SUMMARY 

The production of self sustained pulsations in a "whistler nozzle" is analysed 
in terms of periodic shedding of vortices. It is shown that very high acoustic 
veloeities can he obtained by combining the nozzle with an upstream closed 
side branch. Acoustic veloeities of half the main flow velocity have been 
observed in a nozzle with rounded edges. In a similar way, in combination with 
a closed side branch a horn appears to he a powerful sound source. 

INTRODUCTION 

In the course of a systematic study of low frequency aero-acoustic sound 
sourees in pipe systems we became interested in the "whistl.er nozzle". A 
whistler nozzle is a pipe terminatien with a collar (Fig.1). For critica! 
combinations of collar geometry and mean flow velocity U0 , high amplitude self 
sustained acoustic oscillations were reported by Hill and Greene [1] at low 
main flow Mach number. Hussain and Hasan [2] extensively studled the 
phenomenon. The sound production was attributed to"impingement of the shear 
layer"on the sharp edge at the end of the collar. The shear layer is formed as 
a result of flow separation at the end of the maln pipe, where the pipe 
diameter increases abruptly from D to De. In view of the large amplitudes of 
the acoustic velocity u' at the entrance of the collar (u'rmsiUo = 0.12) it is 
likely that the shear layer behaviour is best described in terms of periodic 
shedding of discrete vortices. Vertex formation was indeed observed by Hussain 
and Hasan [2] in a whistler nozzle and by Wilsen et.al. [3] in a very similar 
configuration. In such cases the theory of"vortex sound" of Powell [4] and 
Howe [5] yields a powerful basis to analyse the problem. Inspired by the study 
of the flute by Howe [6], Bruggeman [7,8] recently used the concept of vortex 
sound to analyse the aero-acoustic behaviour of closed side branches along a 
pipe. Flow visualization and Laser Doppier velocity measurements confirmed the 
validity of flow rnadeling assuming the shedding of one single line vertex each 
period. Such models tend to overestimate the acoustic power produced or 
absorbed by the vertex, but they yield excellent insight in the kind of 
problems considered here [7,8,9,10]. 

In the experiments of Hili and Greene [1] the acoustic resonator, which 
determines the frequency f of oscillation and the acoustic field distribution, 
is the pipe segment delimited downstream by the whistler nozzle and upstream 
by the settling chamber (Fig.1). 
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AERQ-ACOUSTIC SOUND SOUReES IN PIPE SY'Sl'EKS 

Flg.l Original whistler nozzle setup. Fig.2 Modified setup with closed 
side branch. 

We placed a closed side branch with adjustable length L, just downstream of 
the settling chamber (Fig. 2). A closed side branch placed along a pipe is an 
almest perfect reflector for acoustic waves with a wave length of four times 
L. When the downstream pipe segment had twice the side branch length (2L) and 
by matching the collar geometry we obtained a pulsation level u'rms1Uo=0.32. 
This is shown in Fig. 3 where the measured pulsation level· is given as a 
function of the Strouhal number Sro = fD/Uo. The setup used is described by 
Bruggeman [7]. The pressure pulsations were measured with piezo electrical 
gauges. Acoustic veloeities were deduced from the pressure measurements by 
assuming the fundamental acoustlc mode of the pipe system to be dominant or by 
using a two microphone method. 

0-4.-------------------, 

0.2 
f=460Hz ........... 

' -/ ,b 
I 

' :--
I ' 

f=1080Hz ''·. 
...... ::::. 

-·- -"-· ""--
' - f:700 Hz -

0 0-3 04 0.5 0-6 

Flg.3 Influence of main flow velocity Uo on the amplitude of the acoustic 
velocity u' at the main pipe termination.(a: modified setup,see Fig.2, 
b:- ~- original setup,see Fig.l, c: -·-·-·- side branch with unflanged pipe 
termination). Dc/D =(38/30) , 0=0.03 m. 
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The mean flow velocity was calculated from volume flow measurements with a 
turbine meter. The amplitude observed is more than twice the level obtained 
with the original setup (curve b in Fig. 3) or with the modified setup with an 
unflanged pipe termination, i.e. without nozzle (curve c. in Fig. 3). As the 
acoustic field upstream of the side branch was very weak we expect that the 
device will also werk without the settling chamber. 

We will analyse the sound production in the T-junction between the main pipe 
and a closed side branch and in the whistler nozzle. We then will use the 
results of this analysis to obtain an improved "whistler nozzle" geometry. 
finally the interaction between the two sound sourees will be discussed. 

For the purpose of the discussion we define the range of low amplitude level 
as the range for which linear theory applies to the shear layer behaviour. If 
linear theory correctly describes the interaction of the acoustic field with 
the shear layer at the separation point but the shear layer does not behave 
linearly we say that the pulsation level is moderate. When the acoustic 
velocity strongly influence the behaviour of the shear layer at the separation 
point we say that we have a high amplitude level. The exact definition of 
these ranges depend on the value of the radius of curvature r of the wall at 
the separation point. 

Roughly we can state that (u'IUo< 10-3
) is the range of lew. amplitude levels, 

(10- 3
( u'/U0 < 10- 1

) is the range of moderate amplitude levels and (u'/U0 > 
10- 1

) is the high amplitude range. 

SOunD PRODUCfiON BY VORTEX SHEDDINC IN A CLOSED SIDE BRANCH 

Following Howe [5] in a low Mach number M and high Reynolds number Re 
isentropic flow the instantaneous power P generated by a nonstationary 
vorticity distribution v in an acoustic field u' is given by: 

P =- p f u'.(v x Y) dy 
V 

(1) 

Where p is the average fluid density, Y is the local velocity including the 
stationary U and nonstationary u' potentlal flow velocities, 
v = rot y and the integral is carried out over the volume V of non-vanishing 
v. Vorticity is injected into the main flow by boundary layer separation at 
edges. The resulting shear layers are unstable. Smal! flow perturbations at 
the separation point caused by interaction with the acoustic field induce a 
roll up of the shear layer into reglens of concentrated vorticity. These 
coherent structures can qualitatively be described as line vertices. For 
moderate acoustic amplitudes (u'rmsiUo ( 0.1) Laser Doppier measurements show 
[7] that the rate of vorticity shedding at the upstream edge of the T-junction 
is still close to its value for an undisturbed stationary shear layer (Uo

2
/2). 

Herree the vertex strength will grow linearly in time during a period of 
pulsation and further remains constant. The vertex path is also almest 
independent of 
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the acoustic velocity amplitude and is in first approximation a straight line 
from the upstream edge to the downstream edge of the T-junction. The 
convective velocity Uc of the vortex is close to Uo/2. It is determined by the 
main stationary potentlal flow U and by the vortlees present in the T-junction 
and their images in the walls. At low frequencies and moderate amplitudes Uc 
appears to be about 0.4 Uo, the magie velocity predicted by the linear theory 
of a free shear layer as the "most instable" frequency [11]. Linear theory 
doeshowever not apply in our case [7]. At high amplitudes such as u'rms1U0 = 
0.3, we observed an increasing effect of the acoustic velocity on the strength 
and pathof the vortex. The amount of shed vorticity significantly increases 
[5]. Flow visualisation shows that the pathof the vortex is bent into the 
side branch. This results in a decrease in the convective velocity of the 
vortex (lower local value of U). 

In the fundamental acoustic mode of the pipe configuration considered, there 
are no acoustic waves upstream of the closed side branch. For this particular 
acoustic velocity distribution at the T-junction, the vortex will absorb 
energy in the first half period of pulsation after the moment at which it has 
been shed. Vortex shedding occurs at the moment when the acoustic velocity 
turns from outwarcis to inwards in the side branch, i.e. when the pressure at 
the end of the side branch reaches a minimum. At the T-junction the initia! 
absorption can be compensated for by sound production in the second half 
period of oscillation because the acoustic velocity changes sign. When the 
travel time of the vortex across the T-junction is about one period there is a 
maximum net gain of acoustic energy. This leads for a given Uo to an optima! 
frequency f or Strouhal number Sro= fD/Uo. At moderate amplitudes we find 
Sr 0=0.5 while at high pulsation amplitudes we find Sro=0.32 [7,8]. This is a 
direct consequence of the decrease in convective velocity Uc of the vortex 
with increasing acoustic amplitude. 

SOUND PRODUCTION IN TIIE WHISTLER NOZZLE AND HORN 

The simple model of a single line vortex convected along a straight line 
parallel to the pipe axis will now be applied to obtain some insight into the 
production of sound in a whistler nozzle. For this purpose we campare in Fig.4 
the behaviour of an unflanged open pipe terminatien with that of a whistlar 
nozzle. 

a 

Fig.4 Qualitative comparison of acoustic stream lines ( _____ ) and vortex path 
(-·-·-·-) at an unflanged pipe terminatien (a) and in the whistler nozzle (b). 
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At the main pipe termination vortex shedding occurs when the local acoustic 
velocity u' turns towards the exit of the pipe.In the case of an unflanged 
pipe, vortex shedding results in a strong initia! absorption in the first half 
period of oscillation. This is due to the locally high acoustic velocity 
amplitude at the sharp edge and because the path of the vortex is almost 
perpendicular to the acoustic streamlines .. This makes u'.(w x v) in formula 
(1) very large. The roughly linear growth of the vortex strength with time is 
not sufficient to compensate for this initia! absorption by production in the 
second half period of oscillation because the amplitude of u' decreases very 
rapidly as the vortex travels away from the pipe exit. Vortex shedding at an 
unflanged pipe termination results in strong sound absorption as shown in 
Fig.5. 

0 4 

Flg.S Energy reflection coefficients of an unflanged pipe termination. 
(r/W=O) and horns (riW=l/2,3/4 or 1) measured at low excitation levels u'/U0 = 
10- 2 

. Square pipe cross section, width:W=0.06 m. 

The reflection coefficient was measured with a two microphone metbod [7]. 
In the case of a whistler nozzle the initia! singularity of the acoustic field 
at the separation point is less pronounced and the acoustic streamlines are 
bent by the collar towards the direction of the vortex path. Both effects 
reduce considerably the initia! absorption by the vortex in the first half 
period of oscillation after lts birth. At the end of the collar the acoustic 
field starts diverging, the vortex path cuts the acoustic streamlines. The 
acoustic velocity amplitude is still large. Therefore if the travel time of 
the vortex over the length H of the collar roughly matches the period of 
oscillation acoustic power can be produced by vortex shedding. This means that 
the condition for maximum pulsation level has to be expressed in terms of a 
Strouhal number SrH=fHIU0 based on the length H of the collar. 
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At moderate amplitudes we findan optima! pulsation level at a value SrH = 0.2 
( curve b in Fig.3). This is much smaller than the value Sr 0 = 0.5 found at 
the maximum pulsation level for a setup with a side branch but without nozzle 
(curve c in Fig.3) .. In the latter case the optimum Sr is determined by the 
convective velocity Uc = 0.4 U0 of the vertices at the T-junction. The lew 
value SrH=0.2 at maximum pulsation level indicates a lower convective velocity 
of the vertices in the collar of the whistler nozzle. This can be explained by 
the streng effect of images due to the vicinity of the collar walls. This 
influence of the images on the convective velocity Uc also explains the 
observation of Hussain and Hasan [2] that the optima! collar length H 
increases with increasing collar expansion ratio Dc/D. Indeed a larger 
distance of the vertices to the walls implies an increase in Uc. The optima! 
collar length is also dependent on the amplitude . At moderate amplitudes the 
optima! value is H=3D/5 (Fig.l) while at high amplitudes it is H=D/3 (Fig.2). 
We expect that the increase in the amount of shed vorticity with increasing 
amplitude is responsible for this effect. 

Another non-linear effect typical for high amplitudes is the hysteresis 
observed (curve a in Fig.3) when the acoustic field jumps from the fundamental 
mode (f=710 Hz) to a higher mode (f=1080 Hz) as the main flow velocity is 
increased. Similar hysteresis was observed at high amplitudes in a double side 
branch system by Bruggeman [7]. 

As stated by Howe [5] vertex damping at sharp edges is a very efficient way of 
reducing pulsations. This was confirmed in a spectacular way by our 
experiments in a double side branch system [7,8]. Our analysis of the sound 
production in a whistlar nozzle indicates that sharp edges are net essential 
to sound production in a whistlar nozzle. Indeed experiments show that 
rounding the edges at the exit of the collar (radius of curvature r=D/10) 
results in a significant increase in pulsation level from u'rms/Uo=0.32 to 
0.37. This is the result of a reduction of the absarptien of sound by the 
"parasitic" vertex shedding at the end of the collar. Pushing this idea 
further, in order to get rid of this parasitic vertex shedding, we decided to 
replace the whistlar nozzle by a hnrn. In the original setup (Fig.l) ahorn 
did net produce flow pulsations, but in combination with a side branch (Fig.2) 
a horn with radius of curvature r in between W/2 and W produced pulsation 
levels up to u'rms/Uo=0.45 !! (Fig.6). 

Please note that the data of Fig.S and 6 were obtained in a setup with pipes 
with square cross section, width W. To make cernparisen with the data obtained 
in a setup with circular pipes (Fig.3) easier we use the rule proposed by 
Bruggeman [7] : Sro= 4fW/v Uo. In this way the Strouhal condition for maximum 
pulsation level of a setup with a closed side branch with square pipe cross 
section becomes identical to that with circular pipe cross section. 
From the data shown in Fig.S and 6 we see that the reflection coefficient Rr 
of a horn can become larger than unity. The flow velocity Uo at the maximum of 
Rr appears to be a function of r. 
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Flg.6 Pulsation level and reflection coefficient RE of the horn in a pipe 
system with side branch and pipe termination with horn.(a: I~W/4 and b: r=W; 
square pipe cross section, width W=0.06 m , Deff=4W/v). 

Mounting the horn in a baffle did not influence the pulsation level indicating 
that sharp edges are not essential at all for sound production. This 
conclusion has already been drawn by Wilson e.a. [3] in their beautiful study 
on the mechanism of whistling. The baffled horn is a common element in pipe 
systems since junctions of smal! pipes with main pipes or settling chambers 
are often designed with rounded edges. Some authors even advice the use of 
rounded edges to suppress pulsations [12]. 

INTERACTION BETWEEN SOUND SOUReES 

When a closed side branch L is placed 2L upstream of a pipe exit with a horn 
an almost perfectly closed acoustic resonator is formed at the resonance 
fre~uency of the side branch. At high Reynolds numbers such as considered bere 
(10 <Re<108

) friction may be negligible so that for rigid pipes the pulsation 
amplitude is determined by the non linear behaviour of the sourees [5,7,8]. 
When two aero-acoustic sourees are present such as in the case of the setup 
shown in Fig.2 or in a double side branch system, the acoustic coupling 
between the sourees wil! induce a loek in of the sources. The coupling of 
vortex shedding at both sourees by a common acoustic field may lead to a 
conflict between the sourees if their optima! Strouhal conditions for 
resonance are different. This occurs in the case of a setup with side branch 
and a horn. In the case r=W (curve b in Fig. 6) the maximum of the reflection 
coefficient RE of the horn is found at Sro=0.3. The optimum for the side 
branch is at moderate pulsation level Sro=O.S and shifts with 
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increasing pulsation level to Sro=0.32 [7]. We see from Fig.6 that at high 
Strouhal numbers (Sro > 0.4) the side branch controls the pulsation behaviour. 
When the velocity is gradually increased, there is at Sro=0.4 a sudden 
increase in pulsation amplitude indicating that both sourees are now 
cooperating. Below Sro=0.3 the pulsations stop abruptly. The velocity has to 
be decreased until Sro=0.35 is reached, befere pulsations start again. This 
indicates that the behaviour of the horn is strongly influenced by the 
acoustic field generated by the slde branch. 

The dependenee of vertex shedding on the presence of an acoustic field,makes 
such sourees very attractive as targets for anti-sound. Using a very primitive 
feedback system and a loudspeaker placed outside the pipe, close to the pipe 
exit, we could easily reduce the pulsation level by 40 dB. 

CONCLUSIOftS 

The concept of vertex sound yields considerable insight into the mechanism of 
sound production in pipe systems. Sharp edges appear net to be essential for 
sound production. On the contrary, when placed at critica! positions sharp 
edges may considerably reduce self sustained pulsations. Combining a whistler 
nozzle or a horn with a closed side branch of variabie length we obtained a 
powerfull, compact and versatile device for modulation of flow through a pipe. 
The sound production is due to a loek in of the sound souree at the T-junction 
of the side branch with the sound souree in the nozzle. 
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