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afstudeeropdracht 

Inleiding 

Bij het onderzoek naar de stroming in de cylinders van direct 

ingespoten dieselmotoren wordt gebruik gemaakt van een Laser Ooppler 

Anemometer. Signaalverwerking geschied m.b.v. een digitale 

autocorrelator en een microprocessor die met een Fourier-cosinus 

transformatie de gemiddelde snelheid berekend. 

Het onderzoek van deze opdracht omvat: 

- een literatuurstudie naar methoden om meer dan alleen gemiddelde 

snelheden nauwkeurig te bepalen uit de autocorrelatie 

- het kiezen van een methode die efficient op een microcomputer 

uitgevoerd kan worden. 

- het ontwikkelen van een softwarepakket dat: 

- de meetapparatuur kan bedienen 

- de meetsignalen verwerkt 

- de resultaten duidelijk weergeeft en opslaat 

- verificatie van het verwerkingspakket aan de hand van metigen. 



Samenvatting. 

In Laser Doppler Anemometry (metingen van luchtsnelheden m.b.v. 

Doppler-effect) wordt vaak gebruik gemaakt van autocorrelatie. Het 

meetsignaal, de autocorrelatiefuntie bevat informatie over de 

snelheidsverdeling van de stroming in het meetpunt. 

Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de 

verwerking van de autocorrelatiefunctie m.b.v. lineaire transformatie. 

De autocorrelatiefunctie wordt daarbij opgebouwd gedacht uit een 

lineaire combinatie van gedempte sinusvormige signalen, die in 

tegenstelling tot Fourieranalyse echter niet orthonormaal zijn. 

Er is een computerprogramma in Pascal geschreven, gebaseerd op 

lineaire transformatie, waarmee een aantal analytisch gegenereerde 

autocorrelatiefuncties is verwerkt. Daarbij blijkt de methode vrij 

ongevoelig te zijn voor eventuele afwijkingen tussen in de theorie en de 

meetsituatie voorkomende parameters, zoals aantal fringes en fringe

visibility. De gemiddelde snelheid van de snelheidsverdeling wordt in 

het onderzochte bereik (15-60 m/s) met een fout van minder dan 1Z 

berekend, mits de standaarddeviatie niet te hoog gekozen wordt (kleiner 

dan 5 m/s). De standaarddeviatie wordt onder de genoemde beperking met 

een maximale fout van ongeveer 0.2 m/s berekend. Lage waarden van de 

standaarddeviatie zijn onbetrouwbaar. 

In het tweede deel wordt de methode in de meetsituatie gebruikt. 

Daartoe wordt eerst de aanwezige opstelling uitgelijnd en afgesteld, 

waarbij de invloed van een aantal foutenbronnen is onderzocht. 

Snelheidsprofielen zijn gemeten aan de vrije uitstroomopening van een 

stalen pijp en binnen een op een cylinderkop geplaatste glazen buis. 

De massastroom, berekend door integratie van snelheden (7.74 ~ 0.08 kg/s 

voor de pijpstroming en 7.7 ~ 0.5 kg/s voor de stroming in de buis) komt 

goed overeen met de m.b.v. een meetflens gemeten waarde (7.70 ~ 0.05 

kg/s). Tenslotte is gevonden dat niet-continue meting van de 

autocorrelatiefunctie geen aanwijsbare verschillen oplevert met continue 

meting daarvan. 



Inhoudsocaave 

Samenvatting 

Inhoudsopgave 

Lijst van gebruikte symbolen 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Hoofdstuk 2. Theorie in Laser Doppler Anemometry 

2.1 Dopplereffect bij verstrooiing aan een 

bewegend voorwerp 

2.2 Het fringemodel 

2.3 Autocorrelatie 

2.4 Lineaire transformatie 

2.5 Inversie van de transformatiematrix 

2.6 Parameters van de snelheidsverdeling 

Hoofdstuk 3. Test van het verwerkingsprogramma m.b.v. 

analytische autocorrelaties 

3.1 Keuze van de transformatiematrix 

3.2 Nauwkeurigheid van de signaalverwerking 

m.b.v. lineaire transformatie 

Hoofdstuk 4. Theorie gebruikt in de meetopstelling 

4.1 Geometrische optica 

4.2 Fysische beschrijving van de laserbundel 

Hoofdstuk 5. Verwerking van het LDA~signaal 

5.1 Beschrijving van de opstelling 

5.2 Niet-éénduidigheid van de gemeten snelheid 

5.3 Werking van de correlator 

5.4 Numerieke verwerking van correlogrammen 

Hoofdstuk 6. Metingen 

6.1 Uitlijning en afstelling 

6.2 Meting van de snijhoek van de bundels 

6.3 Mogelijke foutenbronnen in de meting 

6.4 Snelheidsprofiel van een turbulente 

stroming in een rechte pijp 



6.5 Stroming in de glazen buis 

6.6 Niet-continue meting met een strobe-unit 

Hoofdstuk 7. Discussie en conclusies 

7.1 Nauwkeurigheid van de signaalverwerking 

7.2 Praktische toepassing van het 

verwerkingsprogramma 

Literatuurlijst 



Symbolenlijst 

a. 1.ndex 
c 

d. 
1.ndex 

f 

f. 
1.ndex 

i 

j 

k 

1 

n 

p 

Pindex 
r 

rindex 
r 

t 

u 

U. 
1.ndex 

V 

x,y,z 

c 

constante 

lichtsnelheid (m/sl 

afstand (m) 

brandpuntsafstand lens (m) 

gediscretiseerde frequentie (s- 1 ) 

teller 

teller 

golfgetal (m -t) 

lengte lasercavity lml 
2 2 momenten van de snelheidsverdeling (m/s, m /s , etc) 

- 1 toerental raster Is l 

drempelwaarde correlator 

aantal fringes in het halve meetvolume 

aantal pulsen 

snelheidsverdeling, frequentieverdeling 

gediscretiseerde snelheidsverdeling, frequentieverdeling 

afstand (m) 

straal laserbundel 

hoek 

tijd ( s) 

snelheidscomponent (m/s) 

gediscretiseerde snelheidscomponent m/sl 

snelheid (als vector), snelheidscomponent (m/s) 

coordinaten 

constante waarde in de autocorrelatie a.g.v. 

achtergrondstraling. 

G autocorrelatie 

I lichtintensiteit (Jm- 2s- 1 ) 

N aantal kanalen correlator 

N aantal radiale groeven in het raster (16384) 
gr 

R kromtestraal golffronten (m) 

u gemiddelde snelheid u-snelheidscomponent (m/sl 



V 

a 

"'( 

11 

8 

À 

V 

w 

• 
' 
Q 

0. lnde>< 
l 

T s 

gemiddelde snelheid v-snelheidscomponent (m/s) 

fringevisibility 

hoek 

hoek 

turbulentieintensiteit 

hoek 

golflengte licht (m) 

lichtfrequentie (s- 1 ) 

hoekfrequentie (s- 1) 

hoek 

verhouding amplidudes 

standaarddeviatie snelheidsverdeling (m/s) 

tijdduur (s) 

sampletijd (s) 



- 1 -

Hoofdstuk 1. Inleiding. 

In de cylinder van een dieselmotor wordt lucht door de 

omhoogbewegende zuiger gecomprimeerd. Op het moment dat voldoende druk 

bereikt is, spuit een brandstofpomp onder hoge druk een fijne nevel van 

dieselolie in de cylinder, die door de hoge compressie-druk en 

temperatuur spontaan ontbrandt. De verbranding zal des te beter zijn 

naarmate de brandstof zich beter met de lucht vermengd heeft. Dat is de 

reden waarom er onderzoek gedaan wordt naar de stroming in de cylinder 

tijdens de compressieslag. 

Er is een opstelling gebouwd waarmee de luchtstroming in de 

inlaatklepopening van de verbrandingsruimte wordt gesimuleerd. Gemeten 

wordt aan een stationaire stroming in een op een cylinderkop geplaatste 

glazen buis, met dezelfde diameter als de cylinder. Lucht uit het 

persluchtnet wordt via de inlaatklep in de cylinderkop door de buis 

geblazen. Ter verificatie van het ontwikkelde rekenprogramma wordt de 

axiale snelheid in een horizontaal vlak van de buis gemeten. In een 

aansluitend onderzoek zal dit rekenprogramma gebruikt worden voor het 

meten van de luchtstroming in de klepopening. 

Oe luchtsnelheid wordt gemeten met een laser, gebruik makend van het 

Doppler-effect (Laser Ooppler Anemometry of LDA). Het meetsignaal is 

uiterst zwak en vaak in de ruis verzopen. Een van de methoden om het 

meetsignaal uit de ruis tevoorschijn te halen is de zogenaamde 

autocorrelatie. De resulterende autocorrelatiefunctie bevat informatie 

over de snelheidsverdeling van de stroming in het meetpunt. 

De huidige verwerkingsmethode van de autocorrelatiefuncties (in de 

praktijk correlogrammen genoemd) is gebaseerd op Fourieranalyse. Deze 

methode is behept met een aantal nadelen. Analyse van een enkel 

correlogram duurt ongeveer 20 seconden, waarbij dan nog maar een op de 

drie van de in totaal 96 waarden van de gediscretiseerde autocorrelatie 

wordt gebruikt. Op die manier wordt een aanzienlijk deel van de 

informatie weggegooid, hetgeen aanleiding kan geven tot meetfouten tot 

15l (lit 9). Daarnaast levert het gebruikte programma als uitvoer 

slechts één enkele waarde en wel voor de gemiddelde snelheid van de 

stroming in het meetpunt. Enigerlei controle op de juistheid van die 

waarde is niet mogelijk. Tenslotte is het programma niet in staat om de 
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in de praktijk veelvuldig voorkomende correlogrammen met een sterk 

aflopende centrale lijn te verwerken. 

Een aantal alternatieven voor de methode van Fourieranalyse is 

onderzocht in lit 6. Op grond daarvan is gekozen voor de methode van 

lineaire transformatie. Er is ook gedacht aan curve-fitting van de 

snelheidsverdeling met Hermite-polynomen, maar deze methode valt af 

vanwege de verwachte lange duur van de bewerking op de in de opstelling 

gebruikte Apple 2e PC. 
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Hoofdstuk 2. Theorie in Laser Doppler Anemometry. 

In dit hoofdstuk wordt de structuur van het laser-Doppler signaal 

onderzocht en de analyse daarvan m.b.v. lineaire transformatie. Voor de 

aanschouwelijkheid wordt een vereenvoudigd model (het fringemodell 

gebruikt. 

2.1 .Dopplereffect bij verstrooiing aan een bewegend voorwerp. 

Een bron zendt licht uit met een frequentie v
1

, dat door een met 

snelheidit bewegend voorwerp wordt verstrooid. De frequentie v , waarmee 
w 

dat licht door een stilstaande waarnemer wordt waargenomen, verschilt 

van v 
1

. 

bron 1 

bron z. 
--\-- -\..--

I 
I 
I 

~--

Fig. 2.1. Verstrooiing van licht aan een bewegend voorwerp. 

Voor de frequentieverschuiving kan met behulp van de speciale 

relativiteitstheorie worden afgeleid (lit BI: 

= 1 + 

~ 

1,.!!_1 ( cosP 
c 

+ cos-y I I 2. 1 I 

Indien er een tweede bron aanwezig is, die licht met frequentie v2 
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uitzendt, zal het van beide bronnen verstrooide licht in de richting van 

de waarnemer interfereren, waardoor een zwevingsfrequentie, hier ook 

Oopplerfrequentie genoemd, wordt waargenomen van: 

- -v0 = v1{1 + ~~~[cosiJ +COS"{)}- v2{1 + ~~~[cos(IJ+cp) +COS"{)} (2.2) 

Het verschil in frequentie tussen het licht van beide bronnen kan 

geschreven worden als àv = v 1- v2 en de snelheid loodrecht op het 

bissectricevlak van de uit de bronnen afkomstige lichtstralen -lvl sin(b + cp/2) als V . 
y 

àv 
v1 

sin(cp/2) VD = + 2- V c y 

V 

= àv + 2..1. sin(cp/2) 
' ).. 

In goede benadering (v/c << 1) geldt dan: 

( 2. 3) 

waarin ).. de golflengte van het uit bron 1 afkomstige licht is. De 

waargenomen frequentie blijkt dus onafhankelijk van de hoek 'Y waaronder 

het strooilicht wordt opgevangen, zodat ter versterking van het 

meetsignaal het strooilicht met een lens gefocusseerd kan worden. 
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2.2. Het fringemodel. 

In werkelijkheid zijn beide bronnen twee van één laser afkomstige 

lichtbundels met een eindige breedte. Aangenomen wordt dat de laser in 

de TEM mode werkt, waardoor de intensiteitsverdeling loodrecht op de 
00 

voortplantingsrichting normaal verdeeld is: 

I ( r) 
2 

I 
-2r /r = e o 

0 
( 2. 4) 

waarin r
0

, de afstand van het midden waar de intensiteit met een factor 

2 1/e afgenomen is, opgevat kan worden als de bundelstraal. 

De laserbundel wordt nu voorgesteld als een lopende vlakke 

electramagnetische golf, waarvan de electrische veldsterkte complex 

wordt geschreven: 

2 2 E = E exp(-r /r ) exp i(kx - wt) 
r, t o o 

( 2. 5) 

waarin k het golfgetal 2v/À is, w de hoekfrequentie van het licht en de 

x-as langs de voortplantingsrichting van de golf gericht is. De 

intensiteit, evenredig met de amplitude in het kwadraat, neemt dus 

inderdaad af volgens formule 2.4. 

In het meetvolume worden de complexe veldsterkten van beide bundels 

opgeteld. De intensiteit volgt uit kwadratering van de amplitude van de 

resulterende veldsterkte. Indien de verhouding van de amplitudes wordt 

gedefinieerd als Q kan na enig rekenwerk voor de intensiteit afgeleid 

worden ( li t 2) : 

-2 2 2 2 2 2 l(x,y,z) = I 0 exp[~(x sin ~/2 + y cos ~/2 + z )] * 
r 

0 

4 2 -4 
[exp(~xy sin~/2 cos~/2) + p exp(~xy sin~/2 cos~/2) + 

r r 
0 0 

4V 2p cos(~y sin~/2)) , ( 2. 6) 

waarin~. gelijk in par 2.1 de snijhoek tussen de bundels en x,y,z de 

coordinaten t.o.v. het snijpunt van de middens van beide bundels zijn 

(fig.2.2) 
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Fig 2.2a. Schema van het meetvolume en b. een vereenvoudigde weergave. 

Oe eerste exponentiele term heeft een constante waarde op het 

oppervl~k van een ellipsoide, reden waarom vaak van een elipsoidaal 

meetvolume gesproken wordt. In de tweede term komt naast een tweetal 

exponentiele dempingstermen een cosinusterm voor. Voor de afstand tussen 

twee opeenvolgende maxima, ook fringeafstand s, genoemd geldt: 

s = Ay = 2 sincp/2 ' ( 2. 7) 

wat na wat elementair geometrisch rekenwerk ook uit fig.2.1b volgt. 

Indien nu een deeltje met snelheid v loodrecht op de fringes 
y 

beweegt, zal de frequentie waarmee strooilichtmaxima waargenomen 

worden, zijn: 

V V 

V : .:t 
s 

= 2 .:i. s i nep I 2 . 
À 

( 2. 8) 

Het fringemodel in zijn meest eenvoudige vorm geeft dus dezelfde waarde 

voor de Doppierfrequentie als in par. 2.1 is afgeleid (formule 2.3). 

Het heeft echter ook duidelijke beperkingen. Zo wordt er voorbijgegaan 

aan de aard van de verstrooiing, die afhangt van vorm en grootte van de 

deeltjes. In het algemeen is het fringemodel toegestaan als de 

afmetingen van de deeltjes klein zijn t.o.v. de fringeafstand (lit 3). 

In de gebruikte opstelling is aan die voorwaarde voldaan. Oe in de lucht 
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aanwezige stofdeeltjes (0.1 - 0.3 ~ml zijn enkele grootteorden kleiner 

dan de fringeafstand (18 ~m). 

Om formule 2.6 nog verder te vereenvoudigen wordt zij herschreven 

als: 

I(x,y,zl 

-2 2 2 -2 2 
[exp~(>< sin~/2 - y cos~/2) + p exp~(>< sin~/2 + y cos~/21 + 

r r 
0 0 

~ -2 2 . 2 2 2 2p cos( s l exp~(>< s1n ~/2 + y cos ~/2)] ( 2. 9) 
r 

0 

Bij voldoend kleine~ is >< sin~/2 verwaarloosbaar t.o.v. y cos~/2, zodat 

formule 2.8 vereenvoudigt tot: 

I( ) I [ -z, 2 2 11 [1 2 2n cos( 2wyll x,y,z = 
0 

exp-z y + z + Q + ~ s ( 2. 1 0) 
r 

0 

~ 

Stel dat een deeltje met snelheid v door het meetvolume beweegt. De 

snelheid v loodrecht op de fringes noemen we, zoals gebruikelijk in de 
y 

aerodynamica, voortaan u en de snelheid vz loodrecht op het vlak door de 

middens van de bundels v. De ruimtelijke intensiteitsverdeling volgens 
~ 

formule 2.10 en de snelheid v bepalen hoe de intensiteit van het 

strooilicht van de tijd zal afhangen: I = I(t). 
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2.3. Autocorrelatie. 

Indien er een voldoend aantal deeltjes door het snij- (of meet-lvo

lume beweegt zal de intensiteit van het strooilicht voldoende sterk zijn 

om als analoog signaal verwerkt te worden. Wanneer het aantal deeltjes 

gering is en de deeltjes stochastisch in het meetvolume arriveren hebben 

we te maken met een Poisson-proces. In dat geval kan l(t) opgevat worden 

als de waarschijnlijkheid van fotondetectie door de fotomultiplier. 

Een krachtige methode om in ruis verzopen signalen te verwerken is 

autocorrelatie. Het signaal wordt - met een zekere vertragingstijd t -

met zichzelf vermenigvuldigd: 

-g(t) = J l(t) l(t+t) dt ( 2 . 11 ) --
Voor de in par. 2.3 afgeleide intensiteit (formule 2.10) wordt dit 

( lit 4): 

g (t) = 
a 

0 

2 2 /(u +v ) 

2 2 2 
[ 

-(u +v )t ] exp 
2 ( 2. 12) 

r 
0 

waarin a en constante is en a een maat is voor de zichtbaarheid van de 
0 

fringes (voortaan fringevisibility genoemd): 

1 2o 
a=-(~) 

2 1 +Q 2 
(2.12al 

In het algemeen zullen meerdere deeltjes met verschillende snelheden 

door het meetvolume bewegen. Als de snelheidsverdeling van die deeltjes 

gegeven wordt door p(u,v,wl dan volgt voor de resulterende 

autocorrelatie: 

---G(t) = a 1 J J J /!u
2

+v
2

l g(t) p(u,v,wl du dv dw 

waarin 

= a, 

------
-- 2 2 2 
J J [

-(u +v )t l exp 2 ---- r 
0 

[1 +a cos(~)] p(u,v) du dv , (2.13) s 

2 2 a 1 een constante voorstelt. De factor /(u +v ) ontstaat doordat 
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de waarde van de resulterende autocorrelatie evenredig is met het totaal 

aantal deeltjes dat per tijdseenheid door het meetvolume beweegt, dat 

weer evenredig is met /(u
2

+v 2
l. In het voorgaande is nog aangenomen dat 

de snelheidsverdeling in de z-richting onafhankelijk is van die in de 

andere richtingen. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de structuur van formule 2.13 wordt 

aangenomen dat de u- en de v-componenten van de snelheid normaal 

verdeeld zijn: 

p (u l 
u 

1 
= ä7'fi' 

u 

2 -(u-Ul 
exp[ 2 l 

2o 
u 

( 2. 14 l 

waarin U en o de gemiddelde snelheid en de standaarddeviatie in de u-
u 

richting zijn. Een soortgelijke uitdrukking geldt voor de v-component. 

G(t) kan in dat geval analytisch berekend worden (lit 4). Indien de 

standaarddeviatie voldoende klein genomen wordt: 

2 
0 « 

u 
2 

0 « 
V 

geldt in goede benadering: 

G(tl 

-2•20 2,2 

[1 + a exp(----~~---l 
s 

( 2. 1 5) 

( 2. 16 l 

De contante C is een gevolg van de achtergrondstraling. Een schets van 

de autocorrelatie is te zien in fig. 2.3. De verschillende bijdragen 

zijn: 

-A: De frequentie van het periodieke signaal, een maat voor de 

gemiddelde snelheid U loodrecht op de fringes. 

-8: De centrale lijn van het correlogram, aflopend door de eindige 

breedte van het meetvolume. 

-C: Een constant niveau als gevolg van achtergrondstraling. 

-D: De demping van de periodieke component, o.a. bepaald door de 

standaarddeviatie o . 
u 
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-
c ----------- ---------

Fig. 2.3. Schets van de verschillende bijdragen van de factoren in 

formule 2.16. 
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2.4. Lineaire Transformatie. 

Beschouwen we nogmaals formule 2.13, waarin we snelheden anders dan 

loodrecht op de fringes verwaarloosbaar klein veronderstellen. Formule 

2.13 vereenvoudigt daardoor tot: 

- 2 2 
G(t) = a

1 
-u T I expl-2-1 

-• r 
0 

[1 +a cos(~)] p(u) + C 
s 

In plaats van een snelheidsverdeling wordt overgegaan op een 

frequentieverdeling. Daartoe substitueren we: 

en u = f.s , 

waarin nf het aantal fringes in het halve meetvolme is, met als 

resultaat: 

-
G(tl 

fT 2 = a3 I exp-(--1 [1 + a cos(2wft)] p(f) df + c 
-• nf 

( 2. 161 

( 2 .17a) 

( 2. 17b I 

( 2. 18) 

G(t) wordt gemeten met een digitale fotoncorrelator die H aantal 

discrete waarden G(jt ) , j = 1 .. H, levert. Discretisatie van formule 
s 

2.18 geeft: 

G(jt ) 
s 

a cos(2wf.jt ) p~ + C, j = 
~ s ... 

1. .H ( 2. 19) 

Oe mogelijke frequenties f. zijn equidistant verdeeld tussen f . en 
~ m1n 

f (lit 5). Zij worden bepaald door de grootste en kleinste ma x 
harmonischen die éénduidig door een totaal van H punten getrokken kunnen 

worden: f = 1 /( 2t ) en f . = 11 (NT ) , zodat max s m1n s 

f. = f . + 
1. m1n 

(f -f . )(i-11 max m1n 
( H-1 I 

= !_[(i+1IH- 2i] 
T 2H(H-1) 

s 
, voor i = 1 .• H ( 2. 20) 

Formule 2.19 wordt geschreven als de vergelijking van een lineaire 

transformatie: 

N 
GJ. = [ A .. p. + C , j = 

. 1 J1 1 
l.= 

1.. N ( 2. 21 ) 
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Omdat we door de constante C één onbekende meer dan vergelijkingen 2.21 

hebben, kiezen we als (N+11e vergelijking de randvoorwaarde p
1 

= 0. Oe 

matriKvergelijkingen worden aldus: 

.. 

A11" •••••• A1N 

A21 A2N 

( 2. 221 

Gemakkelijk is in te zien dat de bij de verschillende frequenties f. 
l 

horende kansen pi volgen uit de inverse transformatie: 

N -1 
p. = [ A .. G. 

l . 1 lJ J 
l= 

(2.231 
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2.5 Inversie van de transformatiematrix. 

Oe transformatiematrix voldoet aan: 

A .. 
Jl 

f.jT 
2 l s = a3exp[-(--) l (1 +a. cos(2trf.jT ), 

nf 1 s 

met f.T gegeven door: 
l s 

f.T = 
l s 

(i+1)N- 2i 
2N(N-1) i : 1.. N 

i,j = 1. .N ( 2. 24) 

(2.25) 

Oe belangrijkste eigenschap van de matrix A .. wordt hiermee duidelijk. 
Jl 

Het argument van zowel de exponentiele term als de cosinusterm blijken -

wat op grond van de dimensieloosheid ervan al verwacht mocht worden -

onafhankelijk van T te zijn. Dat houdt in dat met verschillende T 
s s 

gemeten autocorrelaties (par. 5.3) met dezelfde geinverteerde matrix 
-1 

A .. tot een snelheidsverdeling getransformeerd kunnen worden. 
lJ 

Door de aanwezigheid van de exponentiele factor in formule 2.24 kan, 

afhankelijk van de waarden van nf en N, de verhouding van het grootste 

en het kleinste matrixelement zo groot worden dat er problemen ontstaan 

bij het numeriek inverteren. Die verhouding zal gunstiger zijn indien 

deze exponentiele factor wordt vervangen door: 

2 2,(.2 ~, 2/ 2] exp-[(f.-f. J -J T nf , 
l l s 

waarin j
2 

en f~ gemiddelde waarden zijn. Dat betekent dat de matrix 
l 

vermenigvuldigd wordt met: 

( 2. 26) 

Beschouwen we de eerste factor in formule 2.26 dan zien we dat die 

constant is voor vaste i. Oe ie kolom van de matrix - waarvoor geldt dat 

i constant is - wordt dus met een constant getal vermenigvuldigd. Stel 

bijvoorbeeld dat de eerste kolom in formule 2.22 met 2 wordt 

vermenigvuldigd. Om de vergelijkingen kloppend te houden moet p
1 

vervangen worden door 1/2 p 1. Na vermenigvuldiging met de geinverteerde 

matrix is dus i.p.v. een waarde voor p1 een waarde voor 1/2 p
1 

berekend, 
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en wordt p
1 

gevonden na vermenigvuldiging van die waarde met 2. Een en 

ander houdt in dat p. na de transformatie met de factor 
1 

2 .2 2 2 
e~p(fiJ t

5
/nf vermenigvuldigd moet worden. 

Op dezelfde manier houdt vermenigvuldiging met de tweede factor in dat 

de je rij (j constant) wordt vermenigvuldigd met het constante getal 

2 .2 2 2 
e~p(f.J T /nf . Om de vergelijkingen 2.22 hetzelfde te laten moet ook 

1 s 
het linkerlid G. met die factor vermenigvuldigd worden. De geinverteerde 

J 
matri~ moet dus vermenigvuldigd worden met de gecorrigeerde 

autocorrelatie. 

Aangezien slechts relatieve waarden van p. van belang zijn, is 
1 

vermenigvuldiging van de matri~ met een constant getal, zoals de derde 

factor in formule 2.26 of de constante a3 in formule 2.24 van geen 

belang. Het vervangen van de e~ponentiele factor in 2.24 wordt schalen 

genoemd. 
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2.6. Parameters van de snelheidsverdeling. 

Na vermenigvuldiging van de autocorrelatie met de geinverteerde 

matrix wordt een aantal discrete kansen p. verkregen, die horen bij een 
~ 

evengroot aantal discrete frequenties f., die elk een discrete snelheid 
~ 

u. voorstellen. Indien het verschil in frequentie tussen beide bundels 
~ 

6v is, wordt het verband tussen snelheden en frequenties gegeven door: 

u. = s ( f. + 6v l . 
l. l. 

( 2. 27) 

Om de voor de snelheidsverdeling belangrijke parameters, zoals 

gemiddelde snelheid en standaarddeviatie, te kunnen bepalen moet er 

geinterpoleerd worden. Dat gebeurt met de momenten. 

Het moment van de ke orde wordt gedefinieerd door: 

N k 
[ p. (u.) 

i=1 l. l. 

mk = N 
[ p. 

i= 1 ~ 

( 2. 28) 

Omdat de snelheidsverdeling in werkelijkheid behept is met ruis wordt 

niet over alle waarden van i (1 .. N) gesommeerd maar over de waarden 

rondom de piek van de snelheidsverdeling. De parameters worden op de 

volgende manier berekend: 

gemiddelde snelheid 

U = m 
1 

en standaarddeviatie 

( 2. 29a) 

(2.29b) 
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Hoofdstuk 3. Test van de methode van lineaire transformatie m.b.v. 

anlytische autocorrelaties. 

Voor de keuze van de te inverteren transformatiematrix en onderzoek 

naar de nauwkeurigheid van de signaalverwerking m.b.v. lineaire trans

formatie wordt een aantal analytisch gegenereerde autocorrelatiefuncties 

geanalyseerd. 

3.1. Keuze van de transformatiematrix. 

Voor toepassing van de in hoofdstuk 2 gebruikte theorie dient eerst 

de transformatiematrix (formule 2.24) te worden geinverteerd. Hiervoor 

moeten het aantal fringes nf in het halve meetvolume en de 

fringevisibility a bekend zijn. Uitgaande van gegevens uit lit 9 is voor 

het aantal fringes de waarde 13.5 gebruikt. De fringevisibility, die 

o.m. afhangt van het aantal deeltejes in het meetvolume en vorm en 

grootte van de deeltjes zal van meetsituatie tot meetsituatie 

verschillen. 

De eerste drie kanalen van de gebruikte HALVERN K7023 correlator 

bleken onjuiste getalwaarden voor de autocorrelatie G(T ), G(2t ), en 
s s 

G(3t ) te leveren. De autocorrelatie zonder die drie waarden is daarom 
s 

opgebouwd gedacht als een lineaire combinatie van signalen, die alle die 

drie eerste waarden missen. De indices i en j vallen dus in het bereik 

van 4 .. N. , 

Op de PRIHE computer is - in FORTRAN - een programma geschreven rond 

de standaardinversie-routine uit de NAG-bibliotheek. Zowel geschaalde 

als ongeschaalde matrices zijn daarmee geinverteerd. Blijkbaar is de 

nauwkeurigheid van de computer in ons geval (N = 96, nf= 13.5) groot 

genoeg want er zijn geen verschillen geconstateerd bij het analyseren 

van autocorrelatiefuncties met geschaalde dan wel ongeschaalde matrices. 

Hatrices met een fringevisibility varierend van 0.05 tot 0.50 (de 

maximale waarde) zijn geinverteerd. Een fringevisibility van 0.20 bleek 

een geschikte waarde om autocorrelatiefuncties, ook met een daarvan 

afwijkende waarde te analyseren. 
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3.2. Nauwkeurigheid van de signaalverwerking m.b.v. lineaire 

transformatie. 

Indien beide snelheidscomponeneten u en v normaal verdeeld zijn 

volgens formule 2.14, wordt de autocorrelatie gegeven door formule 2.16, 

waarin de constante a 2 gelijk aan 1 gekozen is. Formule 2.16 geldt onder 

de voorwaarde 2.15, wat voor een laserstraaldiameter van 0.49 mm (lit 9) 

en een maximale 1 van 96*50 ns neerkomt op: o ,o << 36 m/s. 
U V 

Autocorrelaties, uitgaande van formule 2.16 zijn verwerkt m.b.v. li-

neaire transformatie. Zoals in de vorige paragraaf beschreven is een 

transformatiematrix gebruikt met een fringevisibility van 0.20 en een 

aantal fringes van 13.5. In de autocorrelatie is telkens één van de 

volgende grootheden gevarieerd: 

- Oe gemiddelde waarde van de snelheidscomponent U en bijbehorende 

standaarddeviatie o . 
u 

- Oe fringevisibility a, die dus kan afwijken van de waarde van 0.20 

in de matrix. 

- Oe gemiddelde waarde V van de snelheidscomponenent v. Deze was bij het 

afleiden van de transformatieformule 2.23 verwaarloosbaar klein 

verondersteld. In werkelijkheid zal aanwezigheid van deze 

snelheidscomponenent een fictieve versmalling van het meetvolume en 

daardoor een sneller aflopende centrale lijn van de autocorrelatie tot 

gevolg hebben (fig. 2.3). 

Het aantal fringes in het halve meetvolume nf, dat dus niet langer 

overeen hoeft te komen met het aantal in de transformatiematrix. 

Aangezien de fringeafstand vastligt door de snijhoek van de laser

bundels (formule 2.7), zal vergroting van het aantal fringes dus neer

komen op een simulatie van verbreding van het meetvolume. 

- Oe hoeveelheid ruis op de autocorrelatie, gegenereerd m.b.v. een 

RANDOM-procedure. 

- De waarde van de achtergrond C. 

Bij het varieren van één van de boven genoemde grootheden zijn alle 

overige constant gehouden. Die constante waarden zijn vermeld in tabel 

3. 1 . 
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naam symbool waarde eenheid 

fringevisibility a 0.20 

aantal fringes nf 13. 5 -
gem. snelh. u-comp. u 30.0 m/s 

gem. snelh. v-comp. V 0.0 m/s 

ruis - 0.0 x 
achtergrondniveau c 20.0 -

Tabel 3.1. Waarden van de niet gevarieerde grootheden in de 

autocorrelatie 

In de volgende figuren zijn telkens de verhouding van berekende en de 

ingevoerde waarden van de gemiddelde snelheid U en de standaarddeviatie 

o geschetst als functie van de ingevoerde standaarddeviatie. De 
u 

gevarieerde grootheid is als parameter in de figuren geschetst. 
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Uit de figuren blijkt dat de methode van lineaire transformatie - sa

men met de gebruikte interpolatieprocedure - voor snelheidsverdelingen 

met een standaarddeviatie tussen 1 m/s en 5 m/s vrij ongevoelig voor 

variaties van de voorheen genoemde grootheden is. Variatie van het 

achtergrond- niveau heeft totaal geen invloed op de berekende waarden 

voor de gemiddelde snelheid en de standaarddeviatie, wat ook te 

verwachten is aangezien de achtergrond één van de variabelen in de 

transformatievergelijkingen 2.22 is. De gemiddelde snelheid wordt in het 

bovengenoemde bereik van de standaarddeviatie (1 - 5 m/sl met een 

maximale fout van ongeveer 1X, de standaarddeviatie met een maximale 

fout van ongeveer 0.2 m/s berekend. 
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Hoofdstuk 4. Theorie gebruikt in de meetopstelling. 

Voor een nauwkeurige meting moet een aantal parameters, zoals de 

snijhoek van de laserbundels en de positie en waarde van de waist in de 

laserbundel bekend zijn. In de volgende paragrafen volgen enkele 

formules waarmee een en ander berekend kan worden. 

4.1. Geometrische optica. 

Het effect van lenzen etc. op de stralengang is het gemakkelijkst in 

te zien met geometrische optica (lit 111. Daartoe kennen we aan een 

lichtstraal twee parameters toe, te weten de afstand r tot de optische 

as en de tangens van de hoek r' met de optische as. Voor de bestudering 

van het eerste-orde gedrag wordt een tweetal benaderingen toegepast. 

Allereerst worden scheidingsvlakken van verschillende media (zoals 

lenzen) loodrecht op de optische as gedacht en verder wordt gebruik 

gemaakt van de paraxiale benadering, wat inhoudt dat de stralen zulke 

kleine hoeken 8 met de as maken dat geldt: sin8 = tan8 = 8 en cos8 = 1. 

Een systeem kent dan ingaande en uitgaande parameters, waarvoor de 

lineaire vergelijkingen in matrixvorm te schrijven zijn. 

z, 

fig.4.1a. Stralengang in een 

loopruimte. 

z-as 

( 4 . 1 I 

----'-----z -as 

Fig.4.1b. Stralengang bij 

een dunne lens. 

Voor een loopruimte is gemakkelijk af te leiden dat voor de matrix 
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geldt (fig. 4.1): 

( 4. 2) 

En voor een dunne lens, waarvoor per definitie geldt: àr'= -r/f geldt: 

A = lens 
- 1 

f 

0 
( 4. 3) 

Hierin is f de brandpuntsafstand van de lens, die negatief genomen moet 

worden bij een negatieve lens. 
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4.2. Fysische beschrijving van de laserbundel. 

Oe breedte van de ideale laserbundel is op elke afstand van de laser 

hetzelfde en de fase van de lichtgolven hetzelfde in een vlak loodrecht 

op de voortplantingsrichting (de golffronten zijn vlak). In 

werkelijkheid is de bundel enigszins divergent en zijn de golffronten 

gekromd. Oe nauwste doorsnede van de bundel, waist genoemd, ligt op de 

-vlakke- uittredespiegel in de lasercavity. Omdat de uittredespiegel 

vlak is kan voor de waarde van de waist r worden afgeleid: (lit 10): 
0 

2 À/ • r = - l(R-ll 
0 .. 

waarin 1 de lengte van de lasercavity en R de kromtestraal van de 

gekromde spiegel is. 

r. 

Fig 4.2. Kromming van de golffronten in en divergentie van een 

laserbundel. 

• 

( 4. 4) 

Voor de halve bundelbreedte r(z) op een afstand z van de waist geldt 

(fig. 4.21=,------. 

( ) / 1 (
Àz 

1 
z' 

r z = r + 
0 2 

( 4 . 5) 
wr 

0 

en voor de straal van de golffrontkromming (lit 3): 

R ( z l ( 4. 6) 
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Als gevolg van de niet-rechte golffronten lopen de fringes in het 

meetvolume niet evenwijdig meer (fig. 4.3), waardoor de fringeafstand 

niet constant zal zijn. 

Fig. 4.3. Fringes in het meetvolume bij rechte en gekromde golffronten. 

Voor de maximale relatieve afwijking van de fringeafstand is af te 

leiden (Appendix A): 

b.s/s = 

2 r cos .,/2 
m 
R sin., 

m 

waarin r de bundelstraal ter plaatse van het meetvolume en R de m m 
kromming van de golffronten aldaar is. 

( 4.1) 

Uit fig. 4.3 volgt ook meteen voor de breedte van het meetvolume: 

b = ( 4. 8) 

Wanneer een lens met brandpuntsafstand f op een afstand d 1 van de 

waist r
1 

wordt geplaatst (fig. 4.4), ontstaat een nieuwe waist r
2 

op een 

afstand d
2 

van de lens (lit 7). 
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F 

d, 

Fig. 4.4. Verandering van een gaussische laserbundel door een lens. 

Voor de afstand d
2 

geldt dan: 

( 4. 9) 

en voor de waarde van de nieuwe waist: 

r 
1 

f 
( 4. 10) 

2 2 2 
/((d

1
-f) + (vr

1
/A) 1 
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Hoofdstuk 5. Verwerking van het LOA-signaal. 

Na een algemene beschrijving van de opstelling wordt ingegaan op de 

frequentievoorverschuiving a.g.v. het draaiende raster. Dit kan namelijk 

makkelijk aanleiding geven tot verkeerde interpretatie van de gemeten 

snelheden. Tenslotte wordt kort ingegaan op verdere verwerking door de 

HALVERN correlator en de Apple PC. 

5.1. Beschrijving van de opstelling. 

Oe voor de metingen gebruikte opstelling is geschetst in fig 5.1. 

Ar-laser 

MALVERN 
correlator 

Fig. 5.1. Schema van de gebruikte opstelling. 

L" 
einhole. 
filter 

fotomul i i pi i er 

Apple 1.e 
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De door de argon-laser geproduceerde bundel wordt m.b.v. lens L
1 

(f = 0.2 ml gefocusseerd op het draaiende raster. De functie daarvan is 

tweeledig. Ten eerste wordt de bundel in een aantal bundels gesplitst, 

waarvan alleen beide eerste orde bundels worden doorgelaten. Bovendien 

bezitten de bundels een frequentieverschil volgens 6v = 2 n N (n het gr 
rastertoerental en N het aantal radiale groeven in het raster; lit 12). 

gr 
Op de functie daarvan zal in par. 5.2 worden ingegaan. De bundels 

worden door lens L
2 

(f = 0.2 m) evenwijdig gemaakt en vervolgens door 

lens L
3 

(f = 1.185 ml naar elkaar toe gebroken. Zij vallen door het hart 

van de glazen buis en snijden elkaar in het meetvolume dat daarbinnen 

ligt. In fig. 5.1 liggen de fringevlakken loodrecht op het vlak van 

tekening. Stofdeeltjes, die met een snelheid u loodrecht daarop door de 

luchtstroming meegevoerd worden zullen in het meetvolume het licht 

verstrooien, dat via lens L
4 

(zoomlens) op de fotomultiplier valt. Door 

de combinatie van L
4 

en pinhole wordt een buisje uit het meetvolume 

gesneden, waarbuiten de fotomultiplier niets ziet. Een filter zorgt er 

nog voor dat alleen fotonen met een golflengte in de buurt van die van 

het laserlicht (488.0 nm) worden gedetecteerd. Voor elk gedetecteerd 

foton levert de fotomultiplier een spanningspuls van vaste hoogte aan de 

MALVERN K7023 correlator. 

Door de positie waar de laserbundel op het raster valt t.o.v. de 

rasteras te veranderen kan de orientatie van de ene laserbundel t.o.v. 

de andere en daarmee de orientatie van de fringes veranderd worden. Op 

die manier kunnen verschillende snelheidscomponenten van de stroming in 

het meetvolume gemeten worden. 

De hoek 9 tussen de uit de glazen buis tredende bundels en het 

Doppler-signaal dat door de fotomultiplier wordt opgevangen is kleiner 

dan 90° (fig. 5.1). Er wordt dus in forward-scatter gemeten, wat t.o.v. 

backward-scatter het voordeel heeft dat de signaalsterkte een factor 100 

tot 1000 beter is. 
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5.2. Niet-eenduidigheid van de gemeten snelheid. 

Deeltjes, die met een bepaalde snelheid, zeg 5 m/s loodrecht op de 

fringes door het meetvolume bewegen leveren dezelfde autocorrelatie als 

deeltjes met een evengrote tegengesteld gerichte snelheid. Om aan die 

niet-eenduidigheid een eind te maken wordt m.b.v. een draaiend raster 

een frequentievoorverschuiving toegepast. Daardoor lijken de fringes met 

een bepaalde snelheid (in onze opstelling ongeveer JO m/s) door het 

meetvolume te lopen, loodrecht op hun eigen vlakken. De in tegengestelde 

richtingen bewegende deeltjes bewegen nu met de fringes mee of daar 

tegen in. waardoor snelheden van 25 m/s resp J5 m/s gemeten worden. Na 

correctie voor de fringesnelheid wordt dat -5 m/s en +5 m/s. 

Het dient wel duidelijk te zijn in welke richting de fringes door het 

meetvolume lopen (in te stellen door de draairichting van het raster). 

Het is gemakkelijk deze richting als positief te definieren, aangezien 

snelheden van deeltjes, die in die richting bewegen, positief worden 

berekend. 

In feite is het probleem van de niet-éénduidigheid verschoven naar JO 

m/s. Deeltjes die met 25 m/s dan wel J5 m/s bewegen (volgens de 

definitie dus met de fringes mee) bewegen t.o.v. de fringes met 5 m/s en 

de resulterende autocorrelatiefuncties zullen eender zijn. Omdat door 

het stilzetten van het raster of het omkeren van de draairichting 

daarvan het gebied van de niet-eenduidigheid zelf bepaald kan worden, 

hoeft er nimmer twijfel te bestaan over grootte of richting van de 

deeltjessnelheid. 
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5.3 Werking van de correlator. 

Gedurende een eindig tijdsinterval T , de sampletijd, telt de s 
correlator het van de fotomultiplier afkomstige pulsen. Dat aantal, 

n(t. ), vermenigvuldigd met het aantal dat j sampletijden eerder geteld 
~ 

is, n(t.-jT ), dient terecht te komen in het jde kanaal van de 
~ s 

corrlator: 

( 5. 1 l 

Het in eerdere samples getelde aantal fotonen wordt geclipped, hetgeen 

inhoudt dat het vervangen wordt door een als het groter dan een 

bepaalde drempelwaarde nd is en door een 0 in het andere geval. De som 

van vermenigvuldigingen in formule 5.1 van n(t.) met een 1 of een 0 komt 
1 

dus neer op het al dan niet optellen van n(t.) bij de reeds aanwezige 
1 

inhoud van het jde kanaal. De realisatie van deze werkwijze m.b.v. ANO-

poorten (fig 5.2) heeft als voordeel dat de benodigde tijd aanzien-

lijk korter is dan wanneer alle vermenigvuldigingen in formule 5.1 

uitgevoerd moeten worden. Indien de sampletijden voldoende klein zijn 

kan aangetoond worden dat het aldus verkregen correlogram in goede 

benadering gebruikt kan worden i.p.v. het "ongeclipte" correlogram. De 

drempelwaarde nd moet dan gelijk genomen worden aan het gemiddeld aantal 

pulsen in een sampletijd (lit 1). 

Op het moment dat de klokpuls het einde van een sampletijd aangeeft 

is de geclipte versie van het in de vorige sampletijd getelde aantal 

fotonen (een 1 of een 0 dus) op de eerste plaats van het schuifregister 

gezet, terwijl alle andere daarin aanwezige enen en nullen een plaatsje 

opgeschoven zijn. Oe geclipte representatie van het j sampletijden 

geleden ingenomen signaal is dan inmiddels op de jde plaats in het 

schuifregister terecht gekomen en bepaalt door de AND-poort of het 

laatst ingenomen signaal bij de inhoud van het jde kanaal wordt 

opgeteld. 
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5.4. Numerieke verwerking van correlogrammen. 

Een flowschema van het in Pascal geschreven computerprogramma is te 

vinden in fig. 5.3. Een uitgebreide beschrijving, met name van de 

procedures, is opgenomen in een aparte bijlage. Hier volgt slechts een 

summiere beschrijving van die procedures. 

-BOOT. 

- READMATRIX. 

Oe interface die de communicatie tussen de correlator en 

de computer verzorgd wordt hierin geactiveerd. 

Deze procedure leest de geinverteerde matrix van disk. 

Hoe deze matrix geinverteerd en op schijf gezet is wordt 

ook uitgebreid in bovengenoemde bijlage beschreven. 

- PARAHETERSET. Hierin wordt een aantal voor de numerieke verwerking 

-INTAKE. 

-HULTIPLY. 

-FIT. 

- STORE. 

- AUXILIARY. 

benodigde parameters ingevoerd, waarvan de hoek ~tussen 

de laserbundels en de op de correlator ingestelde 

sampletijd t de belangrijkste zijn. 
s 

Het door de correlator opgebouwde correlogram wordt in 

voor de Apple leesbaar formaat ingenomen. 

Oe autocorrelatie wordt vermenigvuldigd met de 

geinverteerde matrix. Van de resulterende 

snelheidsverdeling wordt de piek op 1 geschaald en op 

het scherm geschetst. 

Door berekening van de momenten kunnen in deze procedure 

de gemiddelde snelheid U en de standaarddeviatie o van 
u 

de berekende snelheidsverdeling bepaald worden. 

Deze procedure print een aantal ingevoerde en berekende 

parameters op papier en bergt deze parameters met het 

correlogram (voor eventuele latere verwerking) op de 

schijf op. 

Een aantal extra commando's is hierin aanwezig. Zo 

kunnen analytische autocorrelaties volgens formule 2.16 

gegenereerd worden of kunnen eerder opgenomen 

correlogrammen van schijf gelezen worden. Een ander 

commando laat ter controle alle ingevoerde en van schijf 

gelezen parameters zien. 
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print hoofd

commandoregel 

ja 

IN

TAKE 

nee 

print 

nee 

Fig. 5.3. Flowschema van het op de Apple gebruikte 

verwerkingsprogramma. 

Het programma is horizontaal opgebouwd, d.w.z. dat na het uitvoeren 

van elke opdracht (in de vorm van een procedure) wordt teruggesprongen 



- 34 -

naar de hoofdcommandoregel. Deze laat alle mogelijke commando's zien. 

Optredende fouten in een procedure wordt zoveel mogelijk gespecificeerd. 

Tegelijk wordt een commandovariabele bijgehouden, die na het foutloos 

uitvoeren van elke opdracht een nieuwe waarde krijgt. Die waarde komt 

overeen met de opdracht die bij normaal gebruik op de zojuist 

uitgevoerde volgt. Voor het uitvoeren van die opdracht hoeft slechts de 

<return>-toets aangeslagen te worden. Het door die variabele bepaalde 

flowschema is geschetst in fig. 5.4. Ten alle tijde kan echter zelf het 

volgende commando bepaald worden. 

READ

HATRIX 

nee 

PARAH. 

SET 

foutspec.J---' 

nee 

foutspec.f--.J 

Fig. 5.4. Flowschema, vrijblijvend bepaald door de commandovariabele. 
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Hoofdstuk 6. Metingen. 

Om de ontwikkelde software aan de praktijk te toetsen is eerst het 

snelheidsprofiel van een zo eenvoudig mogelijke stroming - de vrije 

uitstroomopening van een rechte pijp- gemeten (fig. 6.11. Daarna is het 

snelheidsprofiel binnen een op een cylinderkop geplaatste glazen buis 

gemeten (fig. 6.2), waarmee de luchtstroming binnen de 

verbrandingsruimte van een motor gesimuleerd wordt. 

De frequentie waarmee strooilichtmaxima worden waargenomen en waaruit 

de snelheid van de stroming berekend wordt, hangt volgens formule 2.8 

rechtstreeks samen met de fringeafstand, gegeven door formule 2.7. Het 

moge aldus duidelijk zijn dat een nauwkeurige bepaling van de hoek ~ 

waaronder de bundels elkaar snijden van vitaal belang is voor correcte 

en nauwkeurige metingen. 

Verder is de invloed van een aantal foutenbronnen nagegaan. Aangezien 

de gehele opstelling voor de metingen verplaatst was, is begonnen met de 

afstelling en uitlijning ervan. 

6.1. Uitlijning en afstelling. 

De lens L
2 

(fig. 5.1) is samen met het raster als één unit 

uitgevoerd. Alle lenzen en het raster zijn uit de stralengang genomen, 

zodat de argonlaser zo uitgelijnd kan worden dat de laserbundel recht 

door de kale unit gaat. De lens L
1 

en het raster worden terug in de 

stralengang geplaatst. Om de afmeting van de lichtvlek op het raster zo 

klein mogelijk te houden worden L
1 

en het raster zo geplaatst dat de in 

de laser liggende waist in het brandpunt van L
1 

ligt en het raster in 

het andere brandpunt. De na lens L
1 

gevormde waist valt dan samen met 

het raster (de afstand d 1- fin formule 4.9 is gelijk aan 0). Doordat de 

plaats van het raster in de opstelling slechts binnen zekere grenzen 

gevarieerd kan worden is een en ander slechts in benadering gelukt. In 

par. 6.3 wordt hier verder op ingegaan. 

Als Lens L
2 

nu zo geplaatst wordt dat zijn brandpunt samenvalt met 

het raster geeft dit twee evenwijdige bundels na L2 . De evenwijdigheid 

van de bundels na L2 is als volgt onderzocht. Eén van de laserbundels 
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wordt op het midden van een fotodiode gericht. Door met een scheermes, 

geplaatst op een schroefmicrometer een dusdanig gedeelte van de bundel 

af te vangen dat de door de diode afgegeven spanning gehalveerd is, kan 

het midden van die bundel bepaald worden. Hetzelfde wordt gedaan voor de 

andere bundel, waarmee de onderlinge afstand bekend is. Oe onderlinge 

afstand wordt gemeten vlak achter L2 en op ruim anderhalve meter afstand 

daarvan. In het midden van de bundel kan de intensiteit zo hoog zijn dat 

de diode overstraald raakt. De eventuele fout a.g.v. de resulterende 

niet-lineariteit van de diodespanning is echter voor beide bundels 

hetzelfde waardoor de onderlinge afstand niet gecorrigeerd hoeft te 

worden. 

Merkwaardig genoeg is ontdekt dat een kleine verplaatsing van L
1 

in 

het vlak loodrecht op de laserbundel van grote invloed is op de 

intensiteit van de bundels achter het raster. Tenslotte bleek het raster 

vervuild, wat de signaalkwaliteit ernstig verslechterde. 
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6.2. Meting van de snijhoek van de bundels. 

Uit de afstand van de bundels tussen L2 en L3 en de brandpuntsafstand 

van L3 kan m.b.v. formule 4.3 de hoek ~ waaronder de bundels elkaar in 

de glazen buis snijden berekend worden, met als resultaat een waarde van 
-2 

(2.69 ~ 0.03) 10 rad. Daarnaast kan - onder aanname van ideale lenzen 

en positionering daarvan - met de gegevens van het raster het hele 

lenzensysteem m.b.v formules 4.2 en 4.3 doorgerekend worden. Dat levert 
-2 een waarde voor de snijhoek ~van 2.718 10 rad, in overeenstemming met 

de vorige waarde. 

Teneinde een nog grotere nauwkeurigheid te bereiken is uiteindelijk 

gebruik gemaakt van een theodoliet. Dit is een landmeetapparaat, waarmee 

door achtereenvolgens twee voorwerpen in het midden van een stel 

kruisdraden te positioneren, de hoek tussen die voorwerpen met grote 

nauwkeurigheid (enkele boogseconden) gemeten kan worden. Aangezien het 

onmogelijk is om door de theodoliet in de laserbundel te kijken, is een 

andere procedure gevolgd. Oe uit de theodoliet tredende bundel wordt 

samen met de kruisdraden op een scherm geprojecteerd. Oe projectie van 

de bundel dient dan midden in de kruisdraden terecht te komen. Oe hoek ~ 
-2 tussen de bundels is hiermee bepaald op (2.699 ~ 0.003) 10 rad, ook 

weer in overeenstemming met de vorige waarden. 
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6.3. Mogelijke foutenbronnen in de meting. 

Van de laserfabrikant, Spectra Physics, zijn waarden voor de 

cavitylengte (1.05 ~ 0.05 m), de kromtestraal van de gekromde spiegel 

(4.0 m) en de plaats van de - rechte -uittredespiegel (de plaats van de 

waist in de laser) t.o.v. de uittredeopening verkregen. De afstand van 

de waist tot de eerste lens d is daarmee bekend (19.6 mml. de waist r 
0 0 

is met (4.4) te berekenen. 

M.b.v. formules 4.9 en 4.10 zijn de waists r. en de posities d. 
1 1 

daarvan na elk van de lenzen L
1

, L
2

, en L
3 

berekend. De waist r
3 

na lens 

L 3 blijkt niet samen te vallen met het meetvolume, dat in het brandpunt 

van L3 ligt. De afstand tussen beide f
3

- d
3 

bedraagt ongeveer 385 mm. 

De breedte van het meetvolumebis met formules 4.5 en 4.8 berekend. Het 

aantal fringes in het halve meetvolume nf volgt eenvoudig door deling 

van de halve breedte van het meetvolume en de fringeafstand. De 

getalwaarden zijn te vinden in tabel 6.1. 

d 
0 

(m) r (m) 
0 dJ (m) rJ (m) b (m) nf R 

m 
(m) 

(x10- 4 l (><10- 4 ) (><10- 4 ) 

0. 19 6 5.23 0.80 ·2. 79 7. 04 19. 5 1 . 0 4 
.!. 0.002 ~ 0. 01 .!. 0. 01 ~ 0. 01 .!. 0. 01 ~ 0. 1 .!. 0.01 

0.20 7.5 1 . 059 2.30 4.9 13. 5 1 . 0 4 6 

Tabel 6.1. Berekening van enige grootheden in de opstelling. De 

tweede serie waarden is uit lit 9. 

i:J.s/s 

1 . 3 

0.45 

De bundelbreedte op de plaats van het meetvolume is ook gemeten 

m.b.v. scheermes en micrometer. Oe diodespanning Vd wordt geacht 

evenredig te zijn met de niet door het scheermes afgeschermde licht-
2 hoeveelheid (fig. 6.1al. Als de 1/e -contour net afgeschermd wordt geldt 

voor de diodespanning Vd 

.. 00 2 2 
-2(>< +y ) 

Vd = f dy f I
0

e dx. --
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Fig. 6.1. Diode spanning Vd (fig. bl als maat voor de over het niet

gearceerde oppervlak (fig. al geintegreerde intensiteit. 

Oe 1/e2-punten zijn gevonden uit fig. 6.1b, waar de diodespanning 

afgenomen is tot 0.0145 resp. 0.9855 van de maximale waarde. 

Voor de linkerbundel werd zo een waarde van 1.2 ~ 0.1 mm, voor de 

rechterbundel een waarde van 1.3 ~ 0.1 mm gevonden, wat met het blote 

oog waargenomen geen onacceptabele waarde leek. Oe berekende 

bundelbreedte (tabel 6.1) is iets meer dan de helft daarvan. Behalve met 

buiging om de scheermesrand moet echter rekening gehouden worden met het 

feit dat de intensiteit in het midden van de bundel zo hoog kan zijn dat 

het oog en de fotodiode daar overstraald raken. Dit zal in een lagere 

piekwaarde en dus grotere bundelbreedte resulteren, eendimensionaal 

voorgesteld in fig. 6.2. 

In tabel 6.1 zijn ook enige waarden weergegeven uit lit 9. Oe grote 

afwijking van de eerste serie waarden wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de afwijkende waarde voor de waist (0.75 mm). Aangezien deze op 

bovenbeschreven manier met scheermes en micrometer is gemeten, mag de 

betrouwbaarheid van die waarde en daarmee de waarden van de daaruit 

berekende grootheden in twijfel worden getrokken. 

Een vijftal verschillende gemeten correlogrammen is zowel met een 

transformatiematrix met 13.5 fringes als met een matrix met 20.0 fringes 

geanalyseerd. De snelheidsverdeling, verkregen met laatst genoemde 
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x 

Fig. 6.2. Werkelijke (getrokken lijn) en schijnbare (gestreepte lijn) 

intensiteit van de laserbundel,resulterend in een te groot 

gemeten breedte. 

matriK, bevatte aanzienlijk minder oscillerende waarden aan het einde 

van het snelheidsinterval, wat er op duidt dat een aantal fringes van 

20.0 beter overeenkomt met de meetsituatie. Het verschil in getalwaarde 

voor de gemiddelde snelheid en standaarddeviatie bleef echter binnen de 

reproduceerbaarheid van de meting, in overeenstemming met fig. 3.4. 

H.b.v. formule 4.6 is de kromtestraal van de golffronten in het 

meetvolume te berekenen, waarna met formule 4.7 de maKimale relatieve 

afwijking in de fringeafstand gevonden wordt (tabel 6.1). Die waarde 

(1.3 Zl is zo klein dat dit effect nauwelijks bijdraagt aan verbreding 

van de piek in de snelheidsverdeling. 

Eén van de voorwaarden voor LDA-metingen is dat de stofdeeltjes de 

luchtstroming blijven volgen. In lit 3 wordt voor de bovengrens van de 

afmetingen van de deeltjes een waarde van 0.55 ~m afgeleid. De van 

nature in de lucht aanwezige stofdeeltjes hebben grofweg een diameter 

tussen 0.1 en 0.3 ~m. zodat hieraan voldaan is. 
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6.4. Snelheidsprofiel van een tubulente stroming in een rechte pijp. 

Om het signaalverwerkingsprogramma in de praktijk te testen is het 

snelheidsprofiel van een vrij eenvoudige stroming gemeten. Een ongeveer 

1 meter lange stalen pijp la 52 mml is met een flexibele plastic slang 

van dezelfde diameter met het persluchtnet van de TUE verbonden. Aan het 

begin van de pijp is een honinggraatvormige gelijkrichter geplaatst om 

de lucht zo recht mogelijk in de pijp te blazen (fig 6.3). 

111 
aan voer .5 lang 

Fig. 6.3. Opstelling voor het meten van het snelheidsprofiel net boven 

de uitstroomopening van een stalen pijp. 

Net boven de vrije uitstroomopening is de axiale snelheid gemeten als 

functie van de afstand tot het midden van de pijp. Van de snelheidsver

deling in elk meetpunt zijn gemiddelde snelheid U en standaarddeviatie 

o bepaald. Uit de verhouding van beide is de turbulentieintensiteit ~ 
u 

berekend: ~ = /2ou/U. In elk meetpunt is driemaal een correlogram 

ingenomen en verwerkt teneinde de reproduteerbaarheid na te gaan. De 

maximale afwijking tussen de drie metingen bleek in vrijwel alle 

gevallen 0.1 m/s. 

Ondanks de aanwezigheid van de gelijkrichter bleek de stoming niet 

symmetrisch t.o.v. het hart van de pijp, wat te verklaren is uit de 

kromming van de flexibele aanvoerslang. Daarom zijn twee onderling 

loodrechte meettraverses gemaakt, door het hart van de pijp. Deze zijn 

in fig. 6.4 aangegeven als een getrokken en een gestreepte lijn. 
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Fig. 6.4. Gemiddelde snelheid U en turbulentieintensiteit n als functie 

van de afstand r tot het hart van de pijp. Oe getrokken en 

gestreepte lijnen geven twee onderling loodrechte 

meettraversas aan. 

Uit het profiel blijkt duidelijk dat de stroming turbulent is, 

hetgeen overeen komt met de berekende waarde van het Reynoldsgetal 

(6.3*10 4 ). Om de massastroom uit te rekenen en te vergelijken met de 

m.b.v. een meetflens gemeten waarde zijn de snelheden geintegreerd over 

het oppervlak van de uitstroomopening. Oe snelheid is in elk kwart 

ringsegment constant verondersteld en vermenigvuldigd met de oppervlakte 

van dat kwart ringsegment. Vanwege de lineariteit van de bewerking komt 

dat ook neer op het bepalen van de gemiddelde waarde van de 4 snelheden 

en vermenigvuldiging met de oppervlakte van het ringsegment. Op die 

manier is voor de massastroom een waarde berekend van 7.70 ~ 0.05 kg/s. 

De met de meetflens gemeten massastroom kwam uit op 7.74 ~ 0.08 kg/s, in 

goede overeenstemming met de vorige waarde. 
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6.5. Stroming in de glazen buis. 

Een - halve - cylinderkop van een DAF vrachtwagenmotor met de daarin 

aanwezige in- en uitlaatkleppen is ondersteboven in de opstelling 

geplaatst (fig. 6.5). Een glazen buis met dezelfde diameter (G 126 mml 

als een cylinder is daar bovenop gezet. Lucht uit het persluchtnet wordt 

aangevoerd door de in par. 6.3 genoemde stalen pijp en fle~ibele slang. 

Door het in de cylinderkop aanwezige gekromde inlaatkanaal wordt de 

lucht langs de inlaatklep in de buis geblazen. 

cylinderkop 
rnel inklaUde.p 

~lazen 
huis 

aanvoerp~ p mel. slan9 

Fig. 6.5. Meting van de stroming in de glazen buis. 

In de glazen buis is een viertal meettraversas gemaakt- op een hoogte 

van drie maal de buisdiameter - door telkens de cylinderkop met de 
. 0 

daarop geplaatste bu~s 45 te verdraaien. Metingen zijn gedaan met een 

draaiend raster omdat de richting van de snelheid niet overal hetzelfde 

bleek (par. 5.2). Een kwalitatief beeld van de stroming is te zien in 

fig 6. 6. 

De reproduceerbaarheid is weer nagegaan door in elk meetpunt de 

snelheid drie maal te meten. Het verschil tussen de drie metingen is in 

vrijwel alle gevallen kleiner dan 0.1 m/s. De gemiddelde snelheid en de 

standaarddeviatie a (een maat voor de breedte van de piek in de 
u 
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snelheidsverdeling) in elk meetpunt op de acht verschillende stralen 

r9 
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_, 

Fig. 6.6. Stroming in de glazen buis op een hoogte van drie maal de 

diameter. 

zijn te vinden in fig. 6.7. 

Het asymmetrische stromingsprofiel - hoge snelheden aan de ene kant 

en terugstroming aan de andere kant van de buis - wordt veroorzaakt door 

de niet-centrale ligging van de inlaatklep in de cylinderkop en de 

kromming van het inlaatkanaal. 

De drukval over de meetflens, die een maat is voor de grootte van de 

massastroom, bleek te oscilleren met een periode van enkele minuten, 

laag t.o.v. de duur van een meting (5 tot 10 seconden). Waarschijnlijk 

is dat de reden waarom niet alle snelheden in het hart van de buis 

hetzelfde zijn (fig. 6.7). 

Op de in par. 6.4 beschreven methode zijn de snelheden geintegreerd 

over het oppervlak van de glazen buis en vergeleken met de massastroom 

die met de meetflens gemeten is. Dat leverde waarden op van resp. 

7.7 ~ 0.5 kg/sen 7.74 ~ 0.08 kg/s. 
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Fig. 6. 7. Gemiddelde snelheid en standaarddeviatie als functie van de 

afstand tot het hart van de glazen buis. 
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6.6. Niet-continue meting met een strobe-unit. 

Bij onderzoek naar de stroming in de verbrandingsruimte van een 

werkende motor wordt verondersteld dat die stroming quasi-stationair is. 

Dat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de stroming in elke slag 

van de motor hetzelfde is. Er dient dan alleen gemeten te worden wanneer 

de in de cylinder bewegende zuiger zich op hetzelfde punt van zijn slag 

bevindt. Bovendien moet de duur van de meting kort zijn t.o.v. de 

periode van de zuigerbeweging ( bij een toerental van 1BOO omw/min 

ongeveer 30 m/sl Daartoe worden m.b.v. een strobe-unit alleen gedurende 

een in te stellen meetduur de pulsen van de fotomultiplier doorgegeven. 

Na elke inname loopt het schuifregister van de correlator echter leeg 

(par. 5.31 en moet aan het begin van elke volgende inname weer gevuld 

worden. In het algemeen zal de invloed daarvan te verwaarlozen zijn als 

de duur van de inname groot is t.o.v. de vulduur van het schuifregister 

(96*50 ns ~ 5 ~si. Oe kortst instelbare meettijd van de strobe-unit is 

20 ~s. 

Om de invloed van een en ander na te gaan is aan een continue 

stroming gemeten. Een continue meting daarvan is vergeleken met niet

continue metingen met verschillende meetduren. Alle metingen zijn 5 maal 

gedaan teneinde de reproduceerbaarheid na te gaan. Oe pulsen die 

de strobe-unit sturen zijn met een tweetal toongeneratoren gegenereerd. 

In tabel 6.2 zijn de resultaten vermeld. 

stand innametijd u 0 u 
strobe-unit (ms I (m/ s l (m/s I 

9 270 !.. 20 21. 9 !.. 0. 1 2. 1 !.. 0. 1 

7 200 !.. 15 21 . 9 !.. 0. 1 2. 1 .!. 0. 1 

5 130 .!. 1 0 21 . 9 !.. 0. 15 2 . 1 .!.. 0. 1 

3 55 !.. 5 2 2. 1 !.. 0.05 2.2 .!. 0.2 

2 20 .!.. 2 2 2. 1 !.. 0. 1 5 2. 2 !.. 0. 1 

continue meting 21 . 9 5 !.. 0.05 2. 10 !.. 0.05 

Tabel 6.2. Vergelijking tussen continue en niet-continue metingen. 
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Zoals te zien blijkt het verschil tussen de continue en discontinue 

metingen binnen de reproduceerbaarheid te liggen. 
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Hoofdstuk 7. Dicussie en conclusies. 

7.1 Nauwkeurigheid van de signaalverwerking. 

Bij de lineaire transformatie wordt de frequentie en daarmee de 

deeltjessnelheid gediscretiseerd volgens formules 2.27 en 2.20. Het 

verschil tussen twee opeenvolgende snelheden hangt o.a. af van de 

sampletijd T . Bij de gebruikte instelling van 50 ns is dat ongeveer 2 
s 

m/s. Elk van de basissignalen waaruit de te analyseren autocorrelatie 

opgebouwd wordt gedacht is gebaseerd op èèn van die snelheden 

(frequenties). Stel nu dat er in de te meten stroming slechts èèn 

snelheid voorkomt, die tussen twee gediscretiseerde snelheidswaarden in 

ligt. Oe frequentie van de autocorrelatie komt dan ook niet overeen met 

èèn van de frequenties van de basissignalen. Om die autocorrelatie toch 

zo goed mogelijk op te bouwen zullen ook basissignalen met ongewenste 

hogere en lagere frequenties aanwezig zijn. Dit wordt geillustreerd in 

fig. 7.1. In fig. a komt de deeltjessnelheid (in feite de gemiddelde 

snelheid van een gaussische snelheidsverdeling met een hele kleine 

standaarddeviatie) precies overeen met één van de gediscretiseerde 

snelheidswaarden, in fig. b ligt die net tussen twee gediscretiseerde 

waarden in. Uit fig. c en d blijkt dat het effect aanzienlijk minder 

erg is naarmate de snelheidsverdeling breder is. 

Dat is ook de reden waarom de berekende standaarddeviatie bij smalle 

snelheidsverdelingen (a < 1 m/sl niet betrouwbaar is (par. 3.2). u 

Oe methode van lineaire transformatie blijkt - samen met de 

gebruikte fitprocedure - voor snelheidsverdelingen met een 

standaarddeviatie tot ongeveer 5 m/s vrij ongevoelig voor variaties in 

de in par. 3.2 genoemde grootheden. Dat betekent dat in de 

meetopstelling grootheden als aantal fringes en fringevisibility niet 

precies bekend hoeven te zijn. Oe gemiddelde snelheid wordt dan met een 

maximale fout van ongeveer 1Z. de standaarddeviatie met een maximale 

fout van ongeveer 0.2 m/s berekend. 

Hoewel het aantal fringes in de meetsitutie blijkt af te wijken van 

het aantal fringes dat in de simulaties gebruikt is (par. 6.3). blijven 



Xl'=rl 
12 

lel 

8 

6 
p(u) 4 

2 

"' ·-2 

--1 

-fi 
.1 ,"' 

X121-1 
12 

1f2J 

8 

6 
fJ ( -~) 4. 

2. 

IZl. 

-2 

-4 

-6 
el 2 

- 49 -

de conclusies betreffende de nauwkeurigheid van de signaalverwerking 

m.b.v. lineaire transformatie onverminderd geldig. In de simulaties 

maakt het namelijk niets uit of een aantal fringes van 13.5 of 20.0 

gekozen is. 
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Fig. 7.1 Betere verwerking van autocorrelaties naarmate de 

deeltjessnelheid beter bij êên van de gediscretiseerde 

snelheden past (fig. al of naarmate de snelheidsverdeling 

breder is (fig. c en dl. Oe getrokken lijn stelt de ingevoerde 

snelheidsverdeling voor. 
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7.2. Praktische toepassing van het verwerkingsprogramma. 

Het hier ontwikkelde verwerkingsprogramma gebaseerd op lineaire 

transformatie (LT-programma genoemd) wordt vergeleken met het bestaande 

verwerkingsprogramma gebaseerd op Fourieranalyse (kortweg Fourier

programma genoemd). 

Het LT-programma heeft voor de verwerking van een correlogram 

ongeveer 18 seconden nodig, wat niet sneller is dan het Fourier

programma. Het meest tijdrovende gedeelte - vermenigvuldiging van 

matrix en correlogram - is in machinetaal geschreven (waarvoor dank aan 

G. Hommersom), zodat verdere tijdwinst nauwelijks te boeken lijkt. Van 

die 18 seconden zijn er ongeveer 8 nodig voor het op het scherm tekenen 

van de snelheidsverdeling. Hogelijkerwijs kan dit sneller gebeuren. De 

mogelijkheid bestaat ook het tekenen weg te laten. Het nadeel daarvan 

is echter dat de uitvoer van het programma slechts bestaat uit een stel 

nauwelijks te controleren getallen. 

Zoals vermeld komen de uit de snelheden berekende en de met een 

meetflens gemeten waarde voor de massastroom goed overeen. Dit in 

tegenstelling tot de in lit 13 beschreven metingen aan een soortgelijke 

opstelling, waarbij het Fourierprogramma gebruikt is. De berekende en 

rechtstreeks gemeten waarden voor de massastroom liggen daar een factor 

2 uit elkaar. Oe betrouwbaarheid van het LT-programma lijkt dus 

aanzienlijk groter dan die van het Fourierprogramma. 

Correlogrammen met een sterk aflopende centrale lijn (fig. 2.3), 

die door het Fourierprogramma niet geanalyseerd kunnen worden, blijken 

door het LT-programma moeiteloos verwerkt te worden. Bovendien zijn in 

het LT-programma uitgebreide testmogelijkheden aanwezig. 

Bij nabootsing van de stroming in de cylinder van een motor is het 

LT-programma gebruikt voor het meten van de luchtsnelheden in de 

inlaatklepopening (fig.6.5). De resultaten van die metingen worden 

vergeleken met een computersimulatie van die stroming en zullen worden 

gepubliceerd in het afstudeerverslag van H. Hardam. 

In een volgend onderzoek zal het LT-programma gebruikt worden om de 

stroming in de verbrandingsruimte van een DAF-motor te meten. De in 

par. 6.6 genoemde strobe-unit zal daartoe in de meetopstelling worden 

ingebouwd. 
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Appendix A. Afwijking in de fringeafstand a.g.v. gekromde 

golffronten. 

In fig. A.1 wordt het snijpunt van twee gekromde golffronten verge

leken met het snijpunt van twee rechte golffronten, op verschillende 

plaatsen in het meetvolume. 

Fig. A.1. Snijpunt van rechte en gekromde golffronten op 

verschillende plaatsen in het meetvolume. 

Het is duidelijk dat de effecten het grootst zijn aan de randen van 

de laserbundel. Uit de figuur blijkt dat de afwijkingen het grootst zijn 

op de halve bundelstraal. Fig. A.2a toont een detailopname van fig. 

A. 1 b. 

R 
AX 

Fig. A.2a. Detail van het snijpunt A.2b. Gekromde golffronten 

van de gekromde golffronten. in een laserbundel. 
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In de volgende formules is R de kromtestraal van de golffronten, r de 

straal van de laserbundel, ~ de hoek waaronder de bundels elkaar 

snijden, s de fingaafstand en b de breedte van het meetvolume. De 

afstanden p', p, q en Ax en de hoeken • en t zijn in de figuren 

aangegeven. Uit fig. A.2a volgt: 

hoek t = w/2-~} 

= p/q 

q = 
p 

cos(w/2-~l 

co st 

en 

hoek • = ~/2 } Ax = p cos~/2 
cos~ = Ax/q 

Uit hg. A.2b: 

2 2 2 
R + r = (R + p' l met p :~: p ·. 

waaruit volgt: p = r
2

/2R 

= _E__ 
sin~ 

Ax = 
p cos ~/2 

sin ~ 
(A. 1 l 

(A. 2) 

Oe berekende verandering van de fringes Ax strekt zich uit over een 

aantal fringes, en wel over de helft van het aantal fringes nf in het 

halve meetvolume, waarvoor ook geldt: 

nf/2 = 2s 
b/2 

= 
r 

2s cos~/2 

Oe relatieve verandering As/s per fringe volgt uit combinatie van 

formules A.1, A.2, A.3: 

As/s = 
2 r cos ~/2 

= R sin~ 

(A. 3 l 

(A. 4) 


