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SAMENVATTING 

In het Hoge Snelheids Laboratorium van de afdeling Luchtvaart- en 

Ruimtevaarttechniek van de Technische Hogeschool Delft wordt 

experimenteel en theoretisch onderzoek gedaan aan transsone en 

supersone stromingen. Bij het experimenteel onderzoek wil men in de 

toekomst gebruik gaan maken van holografische interferometrie als 

meettechniek. Tijdens het afstudeeronderzoek is een bijdrage geleverd 

aan de ontwikkeling van een holografische interferometer. De techniek 

is beproefd op een transsone stroming in de ST 15 windtunnel met een 

turbulente grenslaag op een gekromde wand. Van deze stroming waren 

reeds resultaten van metingen met statische en pitotbuizen bekend. 

Bij de metingen met de interferometer is veel hinder ondervonden van 

de grenslagen op de zijwanden van het tunnelkanaal, omdat deze zowel 

de stroming als de dichtheidsmetlagen beinvloeden. Bij de meting aan 

de turbulente grenslaag op de onderwand is een eenvoudige correctie 

voor de invloed van de zijwandgrenslagen toegepast. 

Een tweede verschijnsel dat aan het licht kwam bij metingen van de 

wandtemperatuur, is dat de onderwand van het kanaal niet beschouwd mag 

worden als een adiabatische wand. De veronderstelling dat deze wand 

adiabatisch is leek gerechtvaardigd omdat de wand uitgevoerd is in een 

lichte houtsoort, afgedekt met een zeer dunne bronzen plaat. Voor de 

verwerking van grenslaagmetingen gedaan met de interferometer is het 

feit dat de wandtemperatuur afwijkt van de adiabatische waarde een 

belangrijk gegeven. 

De verkregen meetresultaten zijn zeer bevredigend. Het getal van Mach 

is in de niet-viskeuze stroming eenvoudig te bepalen. Bij de 

berekening van de verdeling van het getal van Mach wordt uitgegaan van 

de druk in een referentiepunt op de zijwand. De berekende verdeling 

hangt enigszins af van de keuze van het referentiepunt. De verschillen 

in het getal van Mach zijn echter niet groter dan 0.024. De druk op de 

gekromde onderwand berekend uit de meetresultaten van de inter

ferometer, blijkt goede overeenkomst te vertonen met de rechtstreeks 

gemeten druk. 



Ook de grenslaagmeting geeft redelijke resultaten. Na correctie voor 

de zijwandgrenslagen komt het gemeten snelheidsprofiel goed overeen 

met de resultaten verkregen met buismetingen. Het onderste meetpunt 

ligt dicht bij de wand (0.25 mm), zodat de wandschuifspannings

coëfficiënt bepaald kan worden door uit te gaan van de logaritmische 

wandwet. Na correctie voor de zijwandgrenslagen geeft dit een cf van 

1.80 • 10-~ Met buismetingen worden waarden voor de cf gevonden die 

liggen tussen 1. 65 en 1. 75 . 10 - 3• 

De resultaten geven duidelijk aan dat een transsone stroming met een 

tweedi~ensionaal karakter, inclusief de grenslagen, uitstekend 

bestudeerd kan worden met behulp van een holografische interferometer. 
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1. ALGEMENE INLEIDING 

In de moderne luchtvaart heeft men te maken met vliegsnelheden die in 

de buurt van de geluidssnelheid liggen (transsoon snelheidsgebied) of 

die nog verder reiken (supersoon snelheidsgebied). Het stromings

onderzoek dat bij deze snelheidsgebieden hoort is zeer uitgebreid, 

zowel in omvang als in diversiteit van de onderzoeksproblemen. 

De afdeling Luchtvaart- en Ruimtevaartte~hniek van de Technische 

Hogeschool in Delft beschikt over afzonderlijke laboratoria voor hoge 

en lage stromingssnelheden, deze laboratoria zijn onderdelen van de 

vakgroep Aerodynamica van de afdeling. Het Hoge-Snelheids-Labora

torium, het HSL, houdt zich bezig met het onderzoek, experimenteel en 

theoretisch, van transsone en supersone stromingsproblemen. De 

onderzoeksthema's zijn in het algemeen gerelateerd aan de praktijk van 

de luchtvaart, maar hebben gezien de wetenschappelijke en edukatieve 

doelstelling veelal een fundamenteel karakter. 

Voor het experimenteel onderzoek heeft het HSL de beschikking over 

drie windtunnels, de ST 3, de eerste supersone windtunnel in Nederland 

met meetplaatsafmetingen van 3 x 3 cm(!), de ST 15 en de TST 27 

windtunnels met meetplaatsafmetingen van resp. 15 x 15 cm en 

27 x 27 cm. De ST 3 wordt gebruikt voor praktika. De ST 15 en TST 27 

zijn zogenaamde blow-down tunnels (d.w.z. dat lucht uit een hoge-druk 

voorraadvat via het tunnelkanaal uitstroomt in de atmosfeer), de ST 15 

heeft een snelheidsbereik van ca. 0.5 tot 3.5 maal de geluidssnelheid, 

de TST 27 van ca. 0.5 tot 5.5 maal de geluidssnelheid. Voor het 

onderzoek dat onderwerp is van dit verslag is gebruik gemaakt van de 

ST 15 windtunnel. 

Bij de bestudering van de stroming in de tunnels wordt gebruik gemaakt 

van verschillende technieken: drukmetingen (zowel wanddruk- als 

buismetingen), oliefilmtechniek en optische methoden als schaduw

fotografie, schlierenfotografie en differentiaal interferometrie. In 

het laboratorium wordt tevens aan de opbouw van een holografische 

interferometer gewerkt en het doel van dit afstudeerwerk is een 

bijjrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze interfero

meter. 
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De optische methoden hebben het grote voordeel dat ze de stroming niet 

beinvloeden. Met name transsone stromingen zijn gevoelig voor 

verstoringen en kunnen door de aanwezigheid van meetbuizen sterk 

heinvloed worden. Bij bovengenoemde optische methoden wordt in één 

meting een beeld van het hele stromingsveld vastgelegd. Bij tunnels 

van het blow-down type, waarbij de meettijd beperkt is (in het 

onderhavige geval ongeveer 15 minuten per dag), is dit een belangrijk 

pluspunt. Een optische techniek als Laser Doppler Anemometrie (LDA) 

waarbij het stromingsveld punt voor punt gemeten wordt is minder 

geschikt voor gebruik in dergelijke tunnels. Daar staat tegenover dat 

LDA in tegenstelling tot de genoemde technieken de mogelijkheid biedt 

ook grootheden als de turbulente kinetische energie te meten. 

Van de genoemde visualiseringsmetboden worden de schaduw- en 

schlierenmethode vrijwel alleen gebruikt voor kwalitatief onderzoek. 

Zoals uit de resultaten van dit afstudeerwerk zal blijken is 

holografische interferometrie bijzonder geschikt voor de k~antitatieve 

bestudering van de stroming. Het doel van het HSL is de holografische 

interferometer in de toekomst als standaard meetinstrument te gaan 

gebruiken. De techniek is in het kader van het afstudeeronderzoek 

uitgeprobeerd op een transsone stroming met een grenslaag langs een 

wandcontour van de ST 15 tunnel. In dezelfde stroming zijn in een 

eerder stadium met behulp van meetbuizen de statische drukken en 

pitotdrukken bepaald [1] waardoor de resultaten vergel~ken kunnen 

worden. Tot nu toe zijn grenslagen bij stromingsonderzoek met de 

holografische interferometer van het HSL nog niet in de beschouwing 

betrokken en zijn nog geen uitgebreide vergelijkingen met andere 

metingen gedaan [2],[3],[4],[5]. Naast vergelijking van de meet

resultaten zal ook een evaluatie plaatsvinden van de ervaringen die 

tijdens het afstudeeronderzoek met de holografische interferometer 

zijn opgedaan. 

Het verslag is als volgt ingedeeld. Eerst zal een beschrijving worden 

gegeven van de ST 15 tunnel en van het verschijnsel schokgolf-grens

laag-interactie dat in deze tunnel bestudeerd wordt. De volgende drie 

hoofdstukken zullen gaan over de holografische interferometer en de 

resultaten die daarmee bereikt zijn. In het eerste van deze drie 

hoofdstukken ligt het accent op de holografische techniek, in het 

tweede komt de interferometrie aan de orde en het derde hoofdstuk zal 
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handelen over de berekening van stromingsgrootheden uit de 

meetgegevens. Tenslotte is het laatste hoofdstuk gewijd aan een 

algehele evaluatie van het onderzoek. 
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2. DE ST 15 wiNDTUNNEL 

2.1 Schokgolf-grenslaag interactie 

Een van de onderzoeksthema's van het HSL is de interactie tussen een 

schokgolf in de stroming en een turbulente grenslaag op een wand. 

Deze interactie treedt bijvoorbeeld op bij vliegtuigen die met super

sone snelheid vliegen. De scheve boegschok, afkomstig van de 

vliegtuigvleugel of van het inlaatsysteem zal interfereren met de 

turbulente grenslaag op de romp. 

Bij moderne verkeersvliegtuigen die vliegen met een kruissnelheid 

dicht onder de geluidssnelheid is de stroming op de vleugels 

plaatselijk supersoon. Deze supersone gebieden worden afgesloten door 

een nagenoeg rechte schok, waardoor ook hier interactie tussen de 

schokgolf en de grenslaag op de vleugel optreedt (fig 2.1). 

M<l 

fig 2.1 schokgolf op een vleugelprofiel bij hoog-subsone snelheid 

De schokgolf veroorzaakt op zichzelf al een verhoging van de 

weerstandscoëfficiënt en een vermindering van de draagkracht van de 

vleugel. Bovendien beinvloedt de schokgolf de grenslaag zodanig, dat 

ook daardoor de ·stroming kan verslechteren. Bij sterke schokken kan 

zelfs loslating van de grenslaag optreden. Een goed inzicht in het 

mechanisme van de wederzijdse beinvloeding van schokgolf en grenslaag 

is dan ook van groot belang. 

In de literatuur treft men veel onderzoek aan, verricht op het gebied 

van schokgolf-grenslaag interactie. Een overzicht van de 
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belangrijkste theoretische bijdragen wordt gegeven door Melnik [6] en 

door Adamson en Messiter [7]. Bekend experimenteel werk is het reeds 

in de vijftiger jaren verrichte onderzoek van Ackeret, Feldmann en 

Rott [8] waarbij de schokgolf-grenslaag interactie op gekromde wanden 

werd bestudeerd voor verschillende laag-supersone getallen van Mach. 

Ook naar Gadd [9], die de zwakke interactie op een vlakke wand 

(waarbij geen loslating van de grenslaag optreedt) uitgebreid heeft 

bestudeerd, wordt vaak verwezen. De situatie aan de bovenzijde van 

moderne vleugelprofielen is echter afwijkend van de meeste 

experimentele opstellingen. De combinatie kromming van het profiel en 

drukgradiënt in stromingsrichting komt weinig bij experimenteel werk 

voor. Deze situatie wordt wel gesimuleerd en bestudeerd in de ST 15 

tunnel van het HSL. 

2.2 De ST 15 windtunnel 

De ST 15 windtunnel is van oorsprong een supersone tunnel met een 

meetplaatsdoorsnede van 15 x 15 cm. De ST 15 is een blow-down tunnel, 
3 de lucht komt uit een voorraadvat (300 m , 45 bar) waardoor de tunnel 

een maximale looptijd heeft van ca. 15 min. 

De contour van de boven- en onderwand van het tunnelka~aal is bij elk 

supersoon getal van Mach van de stroming in de meetplaats 

verschillend. In de ST 15 wordt de variatie in het getal van Mach 

verkregen door het aanbrengen van zogenaamde Machblokken, een 

symmetrisch paar blokken (een boven- en een onderblok) met een vaste 

contour. Voor verschillende getallen van Mach heeft men dus 

verschillende blokken nodig. De zijwanden van de tunnel zijn vlak 

waardoor de stroming een tweedimensionaal karakter heeft. 

Om de schokgolf~grenslaag interactie te bestuderen zijn de Machblokken 

vervangen door een assymetrisch stel blokken (fig 2.2). 

Het onderste blok dient als simulatie van de bovenzijde van een 

vleugelprofiel, het bovenste blok leidt de stroming zodanig dat het 

drukverloop op de onderwand overeenkomt met het drukverloop op een 

profiel bij hoog-subsone vliegsnelheden (fig 2.3). 
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fig 2.2 
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tunnelkanaal van de ST 15 aangepast voor de bestudering van 

schokgolf-grenslaaginteractie (maten in mm) 
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drukverloop op de tunnelwand (a) en op een NACA-0012 profiel 

bij hoog subsone vliegsnelheid (b) 

In de onderwand van de tunnel is een serie drukgaatjes aangebracht 

waarmee het drukverloop gemeten kan worden. In fig 2.3 is te zien dat 

de lucht eerst expandeert, waarbij een supersone snelheid wordt 

bereikt. Dan volgt een schokgolf, een plotselinge stijging van de druk 

die door de aanwezigheid van de grenslaag iets uitgesmeerd wordt. Na 

de schokgolf volgt een verder compressie van de stroming analoog aan 

de situatie op een vleugelprofiel. De suskamerdruk waaraan alle 

andere drukken gerelateerd worden is ongeveer 1.6 bar. 

Het getal van Mach voor de schok is instelbaar met behulp van een 

choke-mechanisme achter in het kanaal waarmee de massastroom door de 

tunnel be!nvloedt kan worden. Tijdens een meting zorgt een 

fijnregeling ervoor dat het ingestelde getal van Mach ook gehandhaafd 

blijft. 
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De zijwanden van de tunnel zijn voorzien van ruiten waardoor de 

stroming met optische technieken bestudeerd kan worden. Op de foto van 

de ST 15 (fig 2.4) is de plaats van de ruiten te zien. Tevens is een 

van de meetbuizen zichtbaar waarmee eerder de stroming in de tunnel 

bestudeerd is [1]. 

fig 2.4 De ST 15 windtunnel met een van de zijwanden geopend 

De stroming in de ST 15 is een typisch voorbeeld van een transsone 

stroming met grenslagen en schokgolven. Omdat van deze opstelling al 

andere meetresultaten bekend zijn is besloten de holografische 

interferometer op deze stroming uit te testen. 

- 7 -



3. HOLOGRAFISCHE INTERFEROMETRIE 

3.1 Inleiding 

Holografie is een begrip dat veelal wordt geassocieerd met drie

dimensionale fotografie. Bekend zijn de vaak schitterende regenboog

hologrammen waarbij een voorwerp uit het hologram naar voren lijkt te 

komen. Maar holografie heeft ook vele technische toepassingen waarvan 

een aantal zeer bruikbaar is bij de bestudering van stromingsvelden 

[10]. In het stromingsonderzoek is holografische interferometrie een 

van de meest gebruikte technieken, met name geschikt voor de 

bestudering van stromingen die een vorm van symmetrie bezitten en 

uaardoor door tweedimensionale vergelijkingen worden beschreven. 

In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de principe's 

van holografische interferometrie, de voor- en nadelen ten opzichte 

van klassieke interferometrie en de experimentele resultaten die met 

de holografische opstelling van het HSL bereikt zijn. De nadruk zal 

liggen op de holografische techniek. In het volgende hoofdstuk wordt 

verder op de interferometrie ingegaan. 

3.2 De holografische opstelling van het HSL 

Holografische interferometrie is een techniek die op hetzelfde 

principe berust als klassieke interferometrie (zoals Mach-Zehner, zie 

bijvoorbeeld [11]): twee coherente lichtbundels vallen samen en 

vormen een interferentiepatroon, waarvan de intensiteitsverdeling 

afhangt van het locale faseverschil tussen beide bundels. Dit 

faseverschil ontstaat onder andere wanneer beide bundels media van 

verschillende dichtheidsverdeling hebben doorlopen. 

Bij klassieke interferometrie leggen beide bundels een verschillende 

weg af. In fig 3.1, een schematische weergave van een Mach-lehner 
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interferometer is dit duidelijk te zien. 

fig 3.1 

HS 

schema van een Mach-Zehner interferometer waarop beide 

takken (A en B) zichtbaar zijn 

F lens , S = spiegel , HS = halfdoorlatende spiegel 

Bij de bespreking van de holografische interferometer van het HSL zal 

blijken dat bij holografische interferometrie in het algemeen twee 

bundels vergeleken worden die dezelfde weg op een verschillend 

tijdstip hebben afgelegd. Wanneer de dichtheidsverdelingen en 

bundelconfiguratie intussen niet gewijzigd zijn, is er geen 

faseverschil tussen beide bundels. Dit is een ideale uitgangssituatie 

voor interferometrie, die met klassieke interferometers alleen met 

behulp van optische elementen van zeer hoge kwaliteit bereikt kan 

worden. Beide takken van de interferometer moeten daarvoor optisch 

volkomen identiek zijn. 

De holografische opstelling van het HSL is in 1982 gebouwd. De 

belangrijkste overwegingen bij het ontwerp waren: 

de optische opstelling moet eenvoudig te wijzigen zijn 

- de opstelling moet verplaatsbaar zijn om bij meerdere tunnels 

ingezet te kunnen worden 

de opstelling moet vrij zijn van vibraties in verband met het 

gebruik in lawaaiige omgeving 

- de opstelling moet stofarm blijven, ook bij gebruik in ruimtes die 

niet stofarm zijn 

Dit resulteerde in een zware kast (ca. 1000 kg) opgehangen op rubber 

dempers, die over de tunnel geplaatst kan worden (zie fig 3.2). Aan 

beide zijden is de achterwand aan de binnenkant voorzien van een 
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rooster van M6 gaten, waardoor er een keuzemogelijkheid is in de 

plaatsing van de optische elementen. 

fig 3. 2 holografische opstelling van het HSL, geplaatst over de 

ST 15 windtunnel 

Tijdens het afstudeerwerk is gewerkt met de configuratie van fig 3.3. 

Gegevens over de apparatuur zijn te vinden in de appendix. 

Vergelijkbare opstellingen worden bijvoorbeeld gebruikt door Delery 

[12] en Surget [13] bij windtunnelonderzoek en door Faw en Dullforce 

[14] bij de bestudering van warmtetransport door convectie. 

Vanuit de laser gaat de bundel door de sluiter en treeà via twee 

spiegeltjes de linkerhelft van de opstelling binnen. Deze bundel is 

verticaal gepolariseerd. Met behulp van een 1/2 À plaatje kan de 

polarisatierichting gewijzigd worden. Vervolgens valt de bundel op een 

glasplaatje, waar een deel wordt gereflecteerd en een gedeelte wordt 

doorgelaten. De verhouding tussen reflectie en transmissie hangt af 

van de polarisatierichting van de bundel. Door draaiing van het 

1/2 À plaatje kan deze verhouding gewijzigd worden. 

De gereflecteerd-e bundel, de objectbundel, gaat via een spiegel naar 

de eerste microscoopobjectief/pinhole combinatie. Het objectief zorgt 

voor een sterke focussering onmiddelijk gevolgd door een divergentie 

van de bundel. Het pinhole, geplaatst in het brandpunt van het 

objectief, zorgt voor het wegfilteren van storingen in de bundel, 

veroorzaakt door stofjes of krasjes op de spiegels en de lenzen 
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s 

fig 3.3 

CS 

I L 

s 
K BS K 

s 

MP 

holografische interferometer van het HSL 

L = laser, CS centraalsluiter, BS = beamsplitter 

L1 , L2 = 1/2 À plaatjes 

MP1 , MP2 = microscoopobjectief-pinhole combinaties 

S = spiegels, F = lenzen 

HP = holografische plaat in houder 

(optische filtering, zie [11]). De bundel heeft nu een storingsvrij, 

nagenoeg Gaussisch intensiteitsverloop (fig 3.4). 

intensiteit 

fig 3. 4 optisch filter gevormd door microscoopobjectief en pinhole 

De combinatie objectief/pinhole is zo geplaatst dat het pinhole zich 
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in het (gespiegelde) brandvlak van de linkerlens bevindt. Dit kan 

eenvoudig gekontroleerd worden met een vlak spiegeltje dat achter de 

eerste lens geplaatst kan worden. De reflectie van dit spiegeltje 

moet een brandpunt vormen in het vlak van het pinhole. Tussen de 

eerste en de tweede lens is nu een evenwijdige bundel verkregen met 

een diameter van 200 mm. Voor deze objectbundel wordt alleen het 

centrum van de oorspronkelijke Gaussische bundel gebruikt. De 

intensiteit aan de rand van de objectbundel is ongeveer 65 % van de 

maximale intensiteit. De bundel gaat nu door de meetsectie, passeert 

de tweede lens en valt vervolgens op de holografische plaat. 

De niet-gereflecteerde bundel, de referentiebundel, passeert eerst 

weer een 1/2 À plaatje, waarmee de polarisatierichting gelijk aan die 

van de objectbundel gemaakt kan worden. Via een tweetal spiegeltjes 

valt de referentiebundel op een microscoopobjectief/pinhole 

combinatie. De divergerende bundel wordt vervolgens ook op de 

holografische plaat geprojecteerd. De stand van de hologramhouder is 

zodanig dat het licht van de objectbundel en de referentiebundel niet 

in de meetsectie gereflecteerd wordt. De holografische plaat, een 

glasplaatje aan een zijde voorzien van een fotogevoelige emulsie, 

wordt nu gelijktijdig beschenen door de objectbundel en de 

referentiebundel. 

De objectbundel kan worden geregistreerd door een onbelichte 

holografische plaat eerst korte tijd te belichten met de object- en de 

referentiebundel, dan te ontwikkelen en te bleken. Bij terugplaatsing 

van de plaat blijkt dat met behulp van de referentiebundel de 

objectbundel weer gereproduceerd kan worden (fig 3.5). 

Op het hologram is zowel de fase als de intensiteit van de 

objectbundel op iedere plaats vastgelegd (in de volgende paragraaf 

wordt hier verder op ingegaan). In het vervolg zal deze bundel de 

eerste objectbundel genoemd worden. De reproductie van de eerste 

objectbundel en de bundel die door de meetsectie gaat, de tweede 

objectbundel, vormen samen een interferentiepatroon. Dit 

interferentiepatroon wordt in principe alleen bepaald door 

veranderingen in de meetsectie en eventuele wijzigingen in de optische 

opstelling. Mogelijke faseverschuivingen door optische 

onvolkomendheden in lenzen en spiegels treden in beide bundels in 

gelijke mate op en hebben daardoor geen invloed op het faseverschil 
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opname reconstructie 

fig 3.5 reconstructie van de objectbundel 

tussen beide bundels. Dit is een van de grote voordelen van 

holografische interferometrie ten opzichte van klassieke 

interferometrie. 

Een ander voordeel van de holografische techniek schuilt in het feit 

dat de eerste objectbundel volledig vastgelegd is op het hologram en 

in principe steeds weer kan worden gereproduceerd. Hierdoor is het 

mogelijk om verschijnselen van korte duur te registreren en vervolgens 

uitgebreid te bestuderen. Dit voordeel speelt ook bij het onderzoek in 

het HSL een belangrijke rol. Zoals al opgemerkt in hoofdstuk 1, zijn 

de tunnels in het HSL waarbij de interferometer gebruikt kan worden 

tunnels van het blow-down type, waarmee maximaal 15 minuten achtereen 

geblazen kan worden. Wanneer het hologram tijdens zo'n run belicht 

wordt kan het interferogram achteraf in alle rust bestudeert worden. 

Ook andere optische technieken, zoals schlierenfotografie, 

schaduwfotografie en differentiaal interferometrie kunnen dan bij de 

analyse van de eerste objectbundel worden ingeschakeld. Walklate [15] 

geeft hier een duidelijk voorbeeld van. 

De belangrijkste nadelen van holografische interferometrie zijn een 

~evolg van het gebruik van holografische platen. Op dit moment zijn er 

~een gecoate holografische platen verkrijgbaar. De gebruikte 

holografische platen kunnen aanleiding geven tot hinderlijke 

reflecties. In de huidige opstelling is gepoogd het effect hiervan zo 

klein mogelijk te houden door een juiste helling van het hologram. 

Andere problemen kunnen ontstaan doordat de dikte van de holografische 

platen slechts 1.7 mm bedraagt. De platen zijn enigszins buigzaam en 
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kunnen ook in trilling worden gebracht, met ernstige gevolgen voor de 

kwaliteit van het interferogram. In paragraaf 3.5 wordt hier aandacht 

aan besteed. Tenslotte is voor het ontwikkelen en bleken van het 

hologram gebruik van een goede stofarme doka noodzakelijk. Stofjes die 

tijdens het droogproces op de emulsie komen zijn in het algemeen niet 

meer te verwijderen en geven aanleiding tot blijvende storingen in het 

interferogram. 

3.3 Theorie faseholografie 

In deze paragraaf wordt het principe van faseholografie uitgewerkt. 

De methode is analoog aan de wijze waarop Young [11] en Francon [16] 

het principe van amplitudeholografie behandelen. Doordat bij 

faseholografie ook hogere orde afbuigingen optreden vergt de 

uitwerking van de theorie wat meer rekenwerk. Overigens is de hier 

gepresenteerde theorie verre van volledig. Met effecten veroorzaakt 

door de eigenlijke dikte van de holografische plaat, en met reflecties 

wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden. Om een inzicht te krijgen 

in de principes van de gebruikte holografische techniek is een 

dergelijke verfijning echter overbodig. Een goed begrip van de 

werking van een hologram is nuttig bij beschouwingen over het effect 

van wijzigingen in de optische opstelling. Hiervan zullen enkele 

voorbeelden gegeven worden. 

Beschouw de situatie waarbij een referentiebundel en een objectbundel 

op een holografische plaat vallen, beide bundels ko~end uit dezelfde 

laser en volledig coherent. Beide bundels kunnen worden beschreven 

door het plaatsafhankelijk deel van de veldsterkte: 

E = IEl. exp (i.<!>) (3.1) 

waarbij E en <!> beide functies zijn van de plaats. De totale 
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veldsterkte op de holografische plaat kan dan worden geschreven als: 

E 

•. (E f + E b .• exp i. ( <P b . - <P f)) . exp (i. <P f) re o J o J re re 

waarbij de subscripten ref en obj duiden op de referentieresp. de 

objectbundel. Voor de intensiteit I geldt dan: 

(3.2) 

(3.3) 

Wanneer het hologram korte tijd t belicht en vervolgens ontwikkeld 

wordt, zal dit een zwarting geven die afhankelijk is van het product 

van lichtsterkte en belichtingstijd I.t • Door een bleekproces 

ontstaat weer een volledig transparant hologram, maar nu met een dikte 

die afhangt van de lichthoeveelheid I.t . Dikteverschillen in het 

hologram zullen leiden tot faseverschuivingen in bundels die door het 

hologram gaan. Wanneer de verschillen in lichthoeveelheid niet te 

groot zijn kunnen deze faseverschuivingen lineair met de verschillen 

in I.t verondersteld worden. Nu is in het algemeen de referentiebundel 

over grote oppervlakten constant van intensiteit, zodat voor de 

faseverschuiving geschreven kan worden: 

t.<P = t.<Po + c. (IE b .1 2 + 2. IE b .1 • IE f I · cos ( <P b · - <P f)) o J o J re o J re 
(3.4) 

De constante t.<P 0 speelt geen essentiele rol en wordt daarom in het 

vervolg buiten beschouwing gelaten. c is een evenredigheidsconstante. 

Het hologram wordt teruggeplaatst en opnieuw belicht met de 

referentiebundel. Achter het hologram ontstaat dan een bundel die 

beschreven kan worden met: 

E' = IE fl' exp (i.<P f). exp (i.t.<P) re re (3.5) 

De aanpak verloopt nu als volgt. De bundel die uit het hologram treedt 
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wordt opgevat als de som van een aantal afzonderlijke bundels, te 

weten de doorgelaten referentiebundel, de reconstructie van de 

objectbundel en een aantal andere, minder gewenste bundels. Voor de 

intensiteiten van deze bundels kan nu een uitdrukking worden 

afgeleidt. E' wordt daartoe geschreven als: 

E' = 
00 

E' = 
m 

m = -oo 

I E . exp i . { <j) f + m. ( <l:l b · - <l:l f)} m re o J re 
m 

waarbij E afhankelijk is van Eb' enE f' Beschouw nu een klein 
m o J re 

stukje van de holografische plaat, waarin het faseverschil 

(3. 6) 

(<j) b.- <j) f) precies 2n verloopt en veronderstel E b. in dit stukje 
o J re o J 

constant. Vergelijking (3.6) is dan een fourierreeksontwikkeling van 

E' en de coëfficiëntenE in deze reeks zijn 
m 

(met (<j)obj-<j)ref) =<j) 0 + <j)', <j)'e: [0,2n]) gegeven door: 

1 
27T E' . exp (-i.m.<j)') 

Uitwerken van (3.7) geeft dan: 

d<j)' = E . exp i. (<j) f + m.<l:lo) 
m re 

x ..• 

f
27T 

. . exp i { 2.c.IE b .1.1E f l.cos(<l:lo + <j)')- m. (<j) 0 + <j)' )} 
0 o J re 

(3.7) 

(3.8) 

De integraal in (3.8) is eenvoudig te herschrijven met behulp van 

Besselfuncties (zie bijv. [17] voor eigenschappen en tabellen) en er 

- 16 -



resteert dan de volgende betrekking: 

E =IE fl.exp(i.c.IE b.l 2) .J (2.c.IE b.1.1Erefl). (-i)m 
m re o J m o .l 

(3.9) 

Nogmaals zij er op gewezen dat deze betrekking is afgeleid onder de 

aanname dat de faseverschillen ~~ lineair zij met de verschillen 

in I. t • 

Met (3.9) en (3.6) wordt de uitdrukking voor de gereproduceerde 

objectbundel: 

. . exp ( i . ~ b . ) 
0 J (3.10) 

Hierbij is de factor (-i) buiten beschouwing gelaten. De Bessetfunctie 

van de eerste orde, J 1(z), is voor kleine waarden van het argument te 

benaderen door de reeks 

(3.11) 

Uit (3.10) en (3.11) blijkt dat er sprake is van een lineaire 

reproductie van de eerste objectbundel onder de volgende voorwaarden: 

- ~~ lineair met I.t 

( 2c IE b .1 • IE f I )2 « 8 
o ~ re 

c.IE b"l2 « rr/2 
0 J 

In de meeste opstellingen is IE fl 1,5 tot 3 maal zo groot als 
re 

IE b.l. Wanneer aan de tweede voorwaarde voldaan is, is de derde 
0 J' 

voorwaarde dan ook vervuld. 

Uit (3.10) blijkt verder dat de reproductie-efficiëntie 

I Ei 12 I I Eref 12 . een maximale theoretische waarde van 34 % heeft. In 

de literatuur worden verschillende praktijkwaarden gemeld, afhankelijk 

van de opstelling en het gebruikte ontwikkel- en bleekprocede. Een 

efficientie van 10 % is zeker haalbaar. wel kan er dan een sluier over 

het beeld optreden [18]. riet verschil met de theoretische waarde is te 

verklaren uit de niet-lineariteit van de holografische platen 
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(voorwaarde 1). Daarnaast mag niet worden vergeten dat de 

theoretische voorspelling gebaseerd is op een eenvoudig model van de 

werking van een fasehologram. 

Naast de doorgelaten referentiebundel (m=O) en de reproductie van de 

eerste objectbundel (m=1) bestaat E', zoals al eerder was opgemerkt, 

uit nog een aantal bundels. De intensiteiten van bundels met lml ~ 2 

zijn erg klein en deze bundels spelen geen belangrijke rol, de 

intensiteit van de bundel met m=-1 is echter van dezelfde grootte als 

de intensiteit van de gereproduceerde bundel. Hoewel deze bundel op de 

vorming van het interferogram geen directe invloed heeft, moet er bij 

het bouwen van een opstelling wel rekening mee worden gehouden. 

Reflecties kunnen het interferogram wel heinvloeden en uit 

veiligheidsoverwegingen mag het ook niet mogelijk zijn in deze bundel 

te kijken. Eenzelfde redenering geldt ook voor de tweede objectbundel 

die ook door het hologram valt. Deze bundel wordt grotendeels 

uoorgelaten (m=O) maar een deel wordt ook afgebogen (m~O). Een van de 

afgebogen bundels kan weer worden opgevat als de reproductie van de 

referentiebundel (m=1), de andere bundel die een rol speelt wordt 

juist de andere kant in afgebogen (m=-1). Deze heeft dezelfde 

richting als de m=2 afgebogen bundel van de referentiebundel. Voor de 

hoek 8 die deze bundels met de normaal van het oppervlak maken (zie 

fig 3.6) kan analoog aan de tralievergelijking worden afgeleidt: 

sin 8 
m 

(3.12) 

In fig 3.6 zijn de richtingen van de belangrijkste bundel nog eens 

weergegeven. 

Met behulp van bovenstaande theorie zal nu worden bekeken wat voor 

invloed wijzigingen in de optische configuratie hebben. Veronderstel 

dat het hologram niet beschenen wordt door de referentiebundel maar 

door een andere bundel met E = IE;efl .exp i~;ef . Het veld achter het 

hologram wordt ~eer ontbonden, maar nu in de vorm: 

E' = L E' 
m 

L E • exp i.{~' f + m.(~ b.-~ f)} m re o J re 
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ref 

obj 

fig 3. 6 de bundels die uit het hologram treden. 

De coëfficiënten E worden nu gegeven door: 
m 

m = r 
m =Ü 

0 

E =IE' fl. exp(i.c.IE b.l 2
). J (2.c.IE b.I.IE fl). (-i)m m re o J m o J re ( 3. 14) 

Beschouw bijvoorbeeld nogmaals het hologram beschenen door de 

objectbundel, <!>' f=<l> b". Voor m= 1 wordt E' in (3.13) inderdaad de 
re o J 

reproductie van de referentiebundel, zoals weergegeven in fig 3.6. 

Uit vergelijkingen (3.6) en (3.13) blijkt dat veranderingen in de fase 

van de referentiebundel dezelfde veranderingen in de fase van alle 

componenten E' ~ot gevolg hebben. Dit betekent dat het hologram 

plaatselijk opgevat kan worden als een dunne lens, met andere 

eigenschappen voor iedere m. 

In de opstelling van het HSL komt de referentiebundel van een 

puntbron, de objectief-pinhole combinatie. Ook de objectbundel is 

eenvoudig van vorm, deze wordt door de tweede lens gefocusseerd naar 
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een brandpunt voorbij het hologra~. Het hologram werkt bij de 

reconstructie van de eerste objectbundel met behulp van de referentie

bundel als een focusserende lens. In fig 3.7 is een aanzicht van de 

opstelling gegeven. 

fig 3. 7 lenswerking van het hologram 

De weglengte voor de verschillende wegen van het ene brandpunt via een 

punt van het hologram naar het andere brandpunt kan worden geschreven 

als een reeksontwikkeling rondom het centrale punt. Het hologram 

heeft steeds dezelfde werking dus wijzigingen in de plaats van het 

brandpunt van de referentiebundel mogen geen wijzigingen in de 

coëfficiënten van de reeksootwikkeling geven. Hieruit kunoen de 

wijzigingen in de gereconstrueerde bundel berekend worden. 

Het hologram blijkt als een perfecte dunne lens te werken mits: 

- het hologram loodrecht op de verbindingslijn van de twee brand

punten staat opgesteld, op gelijke afstand van beide punten, 

- de afmetingen van het hologram klein zijn ten opzichte van de 

afstand tussen de twee brandpunten. 

Wijzigingen in de positie van het brandpunt van de referentiebundel 

~oodrecht op de as van deze bundel hebbeo dan tegengestelde 

verschuivingen van het gereconstrueerde brandpunt tot gevolg die een 

factor 11112 keer zo groot zijn. Voor 11 en 12 geldt de lensformule: 

1 1 1 -+-=-
11 12 f 

(3.15) 

Wanneer het hologram anders staat opgesteld veroorzaken wijzigingen in 

de positie van het brandpunt van de referentiebundel abberatles in de 

lenswerking. 

Verplaatsing van het hologram zelf kan het best begrepen worden door 
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het te beschouwen als een gelijktijdige verplaatsing van het hologram 

en de hele referentiebundel, gevolgd door een verplaatsing van het 

brandpunt van de referentiebundel naar de oorspronkelijke plaast. Het 

totale effect van een verschuiving in het vlak van het hologram is een 

verdraaiing van de reconstructie rondom een punt voor het hologram 

(fig 3.8). Een kleine verplaatsing van het hologram loodrecht op dit 

vlak heeft alleen effect wanneer 11 1 12• 

fig 3.8 

I I 
I 
I 

:-_-_-:. .. 7 
I 
I 

--=-= ::: :::,J 

effect van kleine verplaatsing van het hologram beschouwd in 

twee stappen 

Een verschuiving van het hologram in zijn eigen vlak wordt vaak 

toegepast om een eenduidige interpretatie van het interferentiepatroon 

mogelijk te maken. Door deze verschuiving maakt de gereconstrueerde 

eerste objectbundel een kleine hoek met de tweede objectbundel. Dit 

heeft een interferentiepatroon van rechte lijnen tot gevolg. 

Veranderingen in de fase van de tweede objectbundel vervormen dit 

lijnenpatroon. Uit de richting van de vervorming is te herleiden of 

het faseverschil tussen eerste en tweede objectbundel toegenomen of 

afgenomen is. De benodigde verschuivingen van het hologram zijn 

overigens zeer klein: de afstand van het brandpunt van de 

referentiebundel tot het hologram is doorgaans zo'n 500 mm. Voor een 

interferentiepatroon met 2 lijnen per 10 mm is een hoek tussen beide 

bundels nodig van 10-4 rad. Hiervoor volstaat een verschuiving van 

50 ]Jm. 
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3.4 Resultaten met de holografische opstelling van het HSL 

In deze paragraaf worden een aantal resultaten besproken die bereikt 

zijn met de holografische opstelling van het HSL. De resultaten die 

behaald zijn met de interferometer worden behandeld in hoofdstuk 4. 

In de holografische opstelling van het HSL ~ordt gewerkt met 

holografische platen van het type Agfa-Gevaert 10E56. Deze platen 

ondergaan na belichting een ontwikkel- en bleekprocedé zoals 

geadviseerd door de fabrikant [19]. De details van dit procedé staan 

vermeld in de appendix. 

De belichting gebeurt met een object en referentiebundel met een 

intensiteitsverhouding 1:2,5 • De totale intensiteit wordt met behulp 

van een lichtmeter bepaald. Goede resultaten worden bereikt met een 

sluitertijd van 1/125 s en een totale lichthoeveelheid van 

0.95 ~J/cm 2 • Dit is lager dan de geadviseerde 2 uJ/cm2 
• De 

objectbundel heeft een hogere intensiteit ten opzichte van de 

referentiebundel dan gebruikelijk. 

Om de efficiëntie van het hologram te bepalen wordt eerst de 

intensiteitsverhouding tussen referentiebundel en tweede objectbundel 

in het vlak van het hologram gemeten. Vervolgens wordt de 

intensiteitsverhouding tussen de tweede objectbundel en de 

reconstructie van de eerste objectbundel bepaald op een plaats waar de 

andere bundels uit het hologram de meting niet beinvloeden. De 

reproductie-efficiëntie van de opstelling ligt normaal rond de 8 %. 

Enige spreiding in de opbrengst van verschillende hologrammen kan 

optreden door kleine variaties in belichtings- of ontwikkel

omstandigheden. Een vergelijking met de literatuurwaarden leert dat 

een hogere efficiëntie, in de orde van 10 %, mogelijk moet zijn. Dit 

kan wel ten koste gaan van de lineariteit van het reproductieproces. 

Voor het opnemen van hologrammen tijdens een run blijkt een 

sluitertijd van 1/125 s te lang. Het vermogen van de laser is niet 

toereikend voor kortere sluitertijden. Door van der Laan [5] is al 

aangetoond dat kortere sluitertijden mogelijk zijn wanneer het 

hologram dichter bij het brandpunt van de objectbundels staat 

opgesteld waardoor een hogere intensiteit wordt verkregen. Daarnaast 
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zijn er nog twee andere interessante mogelijkheden om dit dilemma op 

te lossen en kortere sluitertijden te bereiken. Phillips en Porter 

[20] suggereren een ander ontwikkelprocedé waardoor de gevoeligheid 

van de holografische platen minstens een factor twee opgevoerd zou 

kunnen worden. Met dit procedé is op het HSL nog geen ervaring 

opgedaan. 

Een andere mogelijkheid is het opvoeren van het laservermogen door 

over te gaan van de single-frequency mode op de single-line mode van 

de laser. Het vermogen wordt hierdoor verdubbeld. Het verbreden van 

het frequentiespectrum heeft wel een drastische vermindering van de 

coherentielengte tot gevolg. In plaats van 20 meter bij single

frequency mode bedraagt de coherentielengte bij single-line mode 

slechts 50 mm. Dit vereist een zorgvuldige opbouw van de holografische 

opstelling. De praktijk zal moeten uitwijzen of op deze wijze goede 

hologrammen gemaakt kunnen worden. 

3.5 Resonanties van de holografische plaat 

Tijdens metingen met de holografische interferometer bij een 

draaiiende tunnel treedt soms een vermindering van het contrast over 

grote delen van het interferentiepatroon op, zoals zichtbaar in 

fig 3.9. 

Bij metingen in een geluidsarme omgeving, bijvoorbeeld bij het 

bestuderen van vrije convectie rond een hete cilinder, wordt een 

dergelijke verslechtering van het beeld niet waargenomen. De oorzaak 

van deze contrastvermindering lijkt te liggen in het optreden van 

resonanties van de holografische plaat. 

De holografische platen zijn slechts 1,7 mm dik. Zo'n plaat kan, 

geklemd in de hologramhouder, eenvoudig met een toongenerator in 

resonantie gebracht kan worden waarbij een vergelijkbare 

contrastvermindering wordt waargenomen. Een groot aantal 

cesonantiefrequenties ligt in het gebied van 300 Hz tot 500 Hz. 

Eerdere geluidsmetingen geven aan dat het geluidsniveau in dit 

frequentiegebied bij een draailende tunnel aanzienlijk is. 
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fig 3.9 interferentiepatroon met verminderd contrast 

Foto's van het interferentiepatroon versterken het vermoeden dat 

resonanties van de holografische plaat de oorzaak van de 

beeldverslechtering vormen. Deze foto's worden genomen met een camera 

met een gordijnsluiter. Bij korte sluitertijden valt er een smalle 

horizontale spleet licht op het negatief, welke zich in 1/60 seconde 

van boven naar beneden over het negatief verplaatst. In fig 3.10 is te 

zien dat het interferentiepatroon op de foto geen vloeiende lijnen 

vertoont, maar dat de interferentielijnen zes tot acht slingeringen 

maken. Dit komt overeen met een frequentie van 360 riz tot 480 Hz en 

ligt dus in het deel van het frequentiespectrum waar resonanties 

verwacht kunnen worden. 

Om het optreden van resonanties te voorkomen is de holografische kast 

aan de binnenzijde voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Ook 

wordt er aandacht besteed aan een betere geluidsisolatie van de kast. 

Alle plaatsen waar bundels de kast in of uitgaan worden hiervoor 

voorzien van lenzen of vensters van voldoende dikte. Er zijn nog geen 
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fig 3.10 Slingeringen in de lijnen van het interferentiepatroon 

metingen gedaan die uitwijzen of het probleem hiermee verholpen is. 
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4. INTERFEROMETRIE IN TRANSSONE STROMINGEN 

4.1 Inleiding 

Transsone en supersone stromingen worden gekenmerkt door vaak 

aanzienlijke variaties in de dichtheid van het stromend medium. Men 

spreekt in dan ook wel van compressibele stromingen. Wanneer de 

dichtheidsverdeling in een compressibele stroming bepaald kan worden, 

kan hieruit in veel gevallen een groot aantal stromingsgrootheden in 

het hele stromingsveld gereconstrueerd worden. In hoofdstuk 5 worden 

twee voorbeelden behandeld, een isentrope stroming en een turbulente 

grenslaagstroming. 

Interferometrie is een uitstekende methode om de dichtheidsverdeling 

van stromingen in een transsone of supersone windtunnel te bepalen. 

In de literatuur zijn hier vele voorbeelden van te vinden, zie onder 

andere [21],[22] en [13]. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de 

principe's van interferometrie en op de toepassing van interferometrie 

in compressibele stromingen. Met name wordt aandacht besteed aan 

metingen in grenslagen. 

4.2 Theorie 

Wanneer twee coherente lichtbundels die ieder door een medium met een 

onderling verschillende dichtheid zijn gegaan worden samengevoegd, 

zullen deze bundels interfereren en een patroon met wisselende 

lichtintensiteit vormen. In deze paragraaf wordt de relatie 

beschreven tussen het verschil in dichtheid van de twee media en het 

interferentiepatroon dat ontstaat. Hierbij wordt voor het licht een 

beschrijving met lichtstralen gehanteerd. Voor de berekening van de 

richting van de stralen en het verloop van het plaatsafhankelijk deel 

van de fase van het licht langs de lichtstralen wordt gebruik gemaakt 

van geometrische optica. 
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Beschouw een monochromatische lichtbundel in een medium met 

brekingsindex n. De brekingsindex verschilt van plaats tot plaats: 

n = n (x,y,z) (4.1) 

De bundel wordt beschreven door de stralengang van het licht. Langs 

een lichtstraal wordt gebruik gemaakt van de coördinaat s, loodrecht 

op de straal zijn de coördinaten p en q gedefinieerd. De richting van 

de raaklijn aan een lichtstraal in een willekeurig punt wordt 
-+ 

aangeduid door een genormeerde vector t (zie fig 4.1). 

-+ 
t 

---s 

fig 4.1 raaklijn en coördinaat langs een lichtstraal 

-+ 
Voor t gelden dan de volgende vergelijkingen [23]: 

t = (ax ~ az) 
a;' as ' as 

a "'* * ag (n. t) = Vn 

1 

Het licht kan ook worden beschreven als een golfverschijsel: 

E = IEl . exp(i.w.t). exp{i.<l> (x,y,z,)} 

(4. 2) 

(4.3) 

(4.4) 

Voor het verloop van het plaatsafhankelijk deel van de fase, <I> , geldt 

dan: 

Vergelijkingen (4.3) en (4.5) vormen de basisvergelijkingen voor 

verdere berekeningen. 
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4.2.1 kleine dichtheidsgradiënten 

Voor gassen geldt dat de brekingsindex van de dichtheid afhangt 

volgens de wet van Gladstone-Dale: 

n- 1 = K.p 

Voor lucht is K, de Gladstone-Dale coefficient gelijk aan 

(4.6) 

2, 27 • 10 - 4 m3 /kg. De brekingsindex n wijkt bij atmosferische 

omstandigheden (Po :::: 1. 2 kg/m3
) weinig af van 1. In veel gevallen is 

de gradiënt van de brekingsindex, Vn , verwaarloosbaar klein en kan 

verondersteld worden dat de lichtstralen rechtuit gaan. Beschouw nu 

een lichtbundel die door een meetsectie gaat als in fig 4.2. 

P = Po p = p(x,y,z,) P = Po 

fig 4. 2 de meetsectie 

Voor het bepalen van dichtheid met behulp van een holografische inter

ferometer wordt eerst het plaatsafhankelijk deel van de fase op een 

holografische plaat achter de meetsectie vastgelegd, zoals beschreven 

in het vorig hoofdstuk. Dit gebeurt bij een constante dichtheid in 

de meetsectie. De vastgelegde bundel is de eerste objectbundel. Met 

de z-as paralle~ aan de rechtdoorgaande stralen is het verloop van het 

plaatsafhkelijk deel van de fase te schrijven als: 

(4.7) 

Vervolgens wordt de dichtheid van het gas in de meetsectie veranderd, 

p = p (x,y,z) en gaat een tweede objectbundel door de meetsectie. Voor 
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de meetsectie is de fase van deze bundel identiek aan die van de 

eerste objectbundel. Achter het hologram, dus na passage van de 

meetsectie, valt de gereconstrueerde eerste objectbundel samen met de 

tweede objectbundel. Beide bundels zullen dan een faseverschil hebben 

gelijk aan: 

(4.8) 

Buiten de meetsectie is de dichtheid niet veranderd. De integraal 

loopt dus alleen over de breedte van de meetsectie. Veronderstel voor 

de eenvoud dat de intensiteiten van beide bundels gelijk zijn, dan 

wordt de intensiteit van het interferentiepatroon dat ontstaat gegeven 
\ 

door: 

( 4. 9) 

Op deze manier wordt een interferentiepatroon verkregen, dat een 

projectie voorstelt van het gemiddelde dichtheidsverschil langs een 

lijn die het licht volgt. Doordat p
1 

constant is kan zo de gemiddelde 

dichtheid p2 langs een lijn worden gemeten. Wanneer de dichtheid 

afhangt van alle drie de coordinaten x,y en z, zullen metingen in 

verschillende richtingen noodzakelijk zijn om het gehele dichtheidveld 

te bepalen. Men spreekt dan van tomografie [10]. Is de stroming (en 

dus het dichtheidsveld p
2

) quasi-tweedimensionaal, dus 

rotatiesymmetrische of onafhankelijk van de coordinaat z, dan is een 

enkele meting voldoende. In een tweedimensionaal dichtheidsveld waarin 

de dichtheid niet van z afhankelijk is, krijgt (4.7) een eenvoudige 

vorm: 

( 4.10) 

Hierin is L de breedte van de meetsectie. In de ST-15 windtunnel van 

het HSL, met een breedte van de meetsectie van 150 mm, een golflengte 

van het licht van 514 nm en lucht als medium, komen twee opeenvolgende 

maxima in het interferentiepatroon overeen met een dichtheidsverschi1 

b.p van 1. 51 • 10-2 kg/m • 

Uit vergelijking (4.9) blijkt dat de intensiteit in het 

interferentiepatroon geschreven kan worden als een cosinus van het 
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lokale faseverschil. Het faseverschil kan daarom niet eenduidig 

bepaald worden uit het interferentiepatroon. In paragraaf 4.2.5 

worden twee methoden besproken om dit probleem op te lossen. 

4.2.2 grote dichtheidsgradiënten 

De veronderstelling dat de afbuiging van de lichtstralen verwaarloosd 

kan worden is correct voor grote delen van het dichtheidsveld van een 

transsone stroming. Er zijn echter twee belangrijke uitzonderingen: in 

schokgolven en in grenslagen treden gradiënten in de dichtheid op 

waarvan de invloed niet verwaarloosd mag worden. Schokgolven kunnen 

veelal goed worden beschouwd als een discontinuïteit in de stroming, 

het werkelijk verloop van de dichtheid in de schok is doorgaans niet 

van belang. Bij grenslagen ligt de situatie anders, daar kunnen uit 

het verloop van de dichtheid belangrijke conclusies getrokken worden. 

Dit geldt niet alleen voor turbulente grenslagen in compressibele 

stromingen, maar ook voor bijvoorbeeld grenslagen in schokbuizen of 

grenslagen bij convectie- of difussieproblemen. Verschillende auteurs 

besteden dan ook aandacht aan methoden waarmee ook in grenslagen het 

verloop van de brekingsindex uit het interferogram herleid kan worden, 

zie bijv. [24], [25] en [26]. 

Al deze methoden berusten op het berekenen van een 

interferentiepatroon uit een gegeven dichtheidsverloop. McLarnon, 

Muller en Tobias [25] passen het dichtheidsverloop aan tot de beste 

overeenstemming met het gemeten interferentiepatroon bereikt wordt. 

Bunting enDevoto [24] hebben hun opstelling zo ingericht dat de 

invloed van de afbuiging minimaal is. Zij herleiden uit het gemeten 

interferentiepatroon op normale wijze, dwz. met vergelijking (4.10), 

een dichtheidsverloop en geven vervolgens een schatting van de fout 

die daarbij wordt gemaakt. 

Beide manieren zijn niet direct bruikbaar voor de opstelling van het 

HSL. McLarnon, Muller en Tobias gebruiken voor het verloop van de 

brekingsindex in de grenslaag een analytische uitdrukking met twee 

vrije parameters die niet geschikt is om de brekingsindex in een 
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turbulente grenslaag te beschrijven. De methode van Bunting en Devoto 

is niet toepasbaar omdat (zoals verderop zal blijken) de opstelling 

die zij gebruiken afwijkt van de opstelling van het HSL. Daarom is 

voor de volgende aanpak gekozen: de vergelijkingen van Bunting en 

Devoto worden gebruikt voor een numerieke berekening van de 

stralengang en het interferentiepatroon dat gevormd wordt bij een 

5 egeven dichtheidsverloop. Hiermee kunnen methoden om de dichtheid uit 

het interferentiepatroon te herleiden worden uitgeprobeerd. Ook wordt 

een beter inzicht in het verschijnsel van afbuiging van het licht 

verkregen. Daarnaast is een methode ontwikkeld, gebaseerd op het werk 

van Bunting en Devoto, waarmee rechtstreeks een goede schatting van 

het dichtheidsverloop verkregen kan worden. 

Beschouw weer een meetsectie als in paragraaf 4.2.1. Nabij de 

onderwand van de meetsectie neemt de gradiënt van de dichtheid 

loodrecht op de wand sterk toe, de gradiënten parallel aan de wand 

blijven verwaarloosbaar klein. Uit (4.3) blijkt dat lichtstralen die 

parallel aan de z-as de meetsectie binnenvallen in een vlak loodrecht 

op de wand blijven lopen. Veronderstel dat de wand horizontaal loopt, 

dan is dit het y-z-vlak. In feite is het probleem nu gereduceerd tot 

een tweedimensionaal probleem, met een eendimensionaal verloop van de 

brekingsindex, n = n(y). Vergelijkingen (4.2) en (4.3) krijgen dan de 

vorm: 

a -+ 
agCn.t) ( on 0) 

ay, 

1 (4.11) 

( 4. 12) 

Schrijf nu y als funcite van z en elimineer s uit de vergelijkingen, 

dan wordt de uitdrukking verkregen waar Bunting en Devoto vanuitgaan. 

(4.13) 

Op de plaats waar een lichtstraal de meetsectie binnenkomt gelden de 
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volgende randvoorwaarden: 

z = 0 , y = ye , n = n Qy = 0 
e ' dz 

Vergelijking (4.13) is hiermee te herleiden tot de volgende 

differentiaalvergelijking. 

n 2 (dv)2 (-) = 1 + .:::..J._ 

n dz 
e 

( 4. 14) 

( 4. 15) 

Dit is overigens een andere schrijfwijze voor de bekende Wet van Snel. 

Voor de numerieke oplossing van het probleem worden (4.13) en (4.15) 

gecombineerd tot de volgende set van vergelijkingen: 

d ( n - ne) . ( n - ne) 
( .9.1..) 2 = --=--~--'--
dz n 2 

~ n dn 
dz = ~ dy 

e 

e 

De brekingsindex wordt nu op een aantal plaatsen y. bekend 
l 

(4.16) 

(4.17) 

verondersteld, n(y.) = n .• Door interpolatie wordt in deze punten 
l l 

(dn/dy). bepaald. De stralengang wordt nu beschreven door de 
l 

snijpunten met de lijnen y = y .• Stel dat het snijpunt met y = y. 
l l 

bekend is. Tussen de twee punten (y. ,z.) en (y. 
1

,z. 
1

) wordt nu een 
l l l+ l+ 

vierdegraads polynoom genomen (zie fig 4.3). 

4 
r 

rn=l 

Noem z - z = 
i+l i 

rn 
a .(z-z.) 

m 1 

~z , dan zijn er 5 vergelijkingen voor de 

5 onbekenden al t/m a4 en ~z: 

= (Qy). 
al dz 1 
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fig 4. 3 

4 
E 

m=1 

4 
E 

m=1 

4 
E 

m=1 

z. 
l 

f::,z 

z 0 1 
l+ 

de stralengang tussen twee hoogte's waar de brekingsindex 

bekend is 

(c) (4.19) 

(d) 

m-2 fi m.(m-1).a .!::,z = ( 2 ) 
m dz i+1 

(e) 

Deze vergelijkingen zijn te combineren tot: 

12.(y. - y. 1) = 0 
l l+ 

(4.20) 

Dit is een kwadratische vergelijking in /::,z, waarvan alleen de 

positieve oplossing relevant is. Op deze wijze wordt stap voor stap de 

stralengang in de grenslaag berekend. 

Naast de stralengang in de meetsectie is ook het verloop van de fase 
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langs de straal belangrijk. De vergelijking hiervoor luidt nu: 

In het programma wordt niet gerekend met de fase, maar met de optische 

weglengte s t • Deze is gedefinieerd door: op 

À 
d s = 2-rr dcj) opt " 

n ds 

Met (4.15) geeft dit: 

d sopt = 
dz 

( 4. 22) 

(~.23) 

De afgeleide tussen de punten (y.,z.) en (y. 
1
,z. 

1
) is gelijk aan: 

l l l+ l+ 

4 dv m-1 
~ - ~ ( ) - [., m.a . z- z. 
dz m=1 m 1 

De coëfficiënten a. worden berekend uit het stelsel (4.19). 
l 

Integratie van (4.24) tussen twee punten geeft tenslotte: 

s . 1 = s t . + n . (z. 1 - z.) x .•. opt,1+ op ,1 e l= 1 

( 4. 24) 

( 4. 25) 

4 
( 1 + l: 

j=1 

j 
l: 

k=1 

. j-1 
k • ( J + 1 - k) • ak • a . 1 k • ( z . 1 - z . ) 

J+ - l+ l 

j 

Hiermee wordt ook de afgelegde optische weg en daarmee het verloop van 

de fase berekend. 

Bij het uittreden van de meetsectie lopen de lichtstralen niet meer 

parallel aan de z-as. Dit heeft tot gevolg dat het interferentie 

patroon dat gevormd wordt door deze lichtstralen en de rechtdoorgaande 

stralen van de eerste objectbundel van plaats tot plaats verschillend 

is. Bunting en Pevoto [24] en ook McLarnon, Muller en Tobias [25] 

brengen dit als volgt in rekening. 

Na passage van de meetsectie lopen de bundels door een optisch systeem 

(lenzen, spiegels) dat de bundels projecteert op een filmvlak,matglas 

0f videocamera. Het voorwerpsvlak dat door het optisch systeem scherp 
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wordt afgebeeld op het beeldvlak, dus op de film, matglas of camera, 

is het vlak z = z f ( fig 4. 4). 

fig 4. 4 voorwerpsvlak in de meetsectie 

Nu betekent een scherpe afbeelding dat stralen die met gelijke fase 

vanuit een punt in het voorwerpsvlak vertrekken, ook met gelijke fase 

in hetzelfde punt op het beeldvlak uitkomen. 

Beide lichtstralen getekend in fig 4.4, waarvan één hoort bij de 

eerste objectbundel en dus niet is afgebogen, en één behoort bij de 

tweede objectbundel, lijken uit hetzelfde punt P van het voorwerpsvlak 

te komen. Ze worden dus op hetzelfde punt in het beeldvlak 

geprojecteerd en zullen daar interfereren. Het faseverschil zal daar, 

op grond van bovenstaand theorema gelijk zijn aan: 

(4.26) 

waarin n
1 

de brekingsindex van het medium voorstelt in de situatie 

waarbij de eerste objectbundel is vastgelegd. n
1 

is ook de 

brekingsindex waarbij de ligging van het voorwerpsvlak zf gedefinieerd 

is. Het blijkt dus dat zowel het punt van het beeldvlak waar een 

straal uit de tweede objectbundel wordt afgebeeld, als het 

faseverschil met de straal uit de eerste objectbundel die op hetzelfde 

punt wordt afgebeeld, afhankelijk is van de ligging van zf. In het 

programma wordt het faseverschil berekend met behulp van (4.26). 
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Bunting enDevoto gebruiken nu in navolging van Watchell [27] 

reeksontwikkelingen voor de brekingsindex en voor de afbuiging en de 

fase waarmee een straal op het beeldvlak aankomt. Zij schrijven: 

n n . (1 + 
e 

CXl 

l: 
m=l 

m 
b .(y-y) ) 
m e 

(4.27) 

(4.28) 

dierbij is z = 0 het vlak waar de lichtstralen de meetsectie 

binnentreden. Substitutie van deze reeksontwikkelingen in 

vergelijkingen (4.15), (4.23) en (4.26) waarbij nog wordt 

verondersteld dat (n-1) veel kleiner is dan 1, leidt dan tot 

uitdrukkingen voor de fase en de afbuiging. Van deze 

reeksontwikkelingen worden hier alleen de eerste termen weergegeven. 

Door afbuiging bereikt een straal een punt op het beeldvlak dat 

correspondeert met een punt y' op het voorwerpsvlak. Voor y' geldt 
e e 

dan: 

2. zf- L 
y~=ye+bl.( 21 ). 12 + 

4. zf- 3 1 
(bl +2.bl.b2).( 241 ).14 + O(LG) (4.29) 

Noem de brekingsindex op de hoogte y' in de grenslaag n' dan geldt e e • 
voor het faseverschil: 

(4.30) 
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In deze vergelijking verdwijnt de term met L 4 wanneer 

2 
zf = 3 L (4.31) 

Bunting en Devoto hebben hun opstelling zo ingericht dat zf = 2/3 L • 

Zij herleiden dan rechtstreeks de dichtheid uit het 

interferentiepatroon en berekenen vervolgens de hogere orde termen in 

(4.30) om de fout te schatten die bij de interpretatie van het 

~nterferentiepatroon is opgetreden. 

Bij de opstelling van het HSL is zf = 0 genomen. De reden voor deze 

keuze van zf wordt in paragraaf 4.3 toegelicht. zf = 0 betekent wel 

dat rechtstreekse interpretatie van het interfentiepatroon resulteert 

in een grotere fout. Daarom wordt de volgende correctiemethode 

toegepast. 

4.2.3 correctiemethode voor grote gradiënten 

Veronderstel dat het interferentiepatroon gemeten is, en dat (~2 - ~ 1 )' 

als functie van y', de coÖrdinaat in het voorwerpsvlak bekend is. Het 

feit dat zf = 0 heeft tot gevolg dat een straal die op hoogte ye de 

meetsectie binnentreed, afgebeeld wordt op een hoogte y', een hoogte 
e 

waar deze straal nooit geweest is (fig 4.5). 

---

fig 4.5 0 ligt y' lager dan y 
e e 

Direct corrigeren van de brekingsindex op de hoogte y' met 
e 
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vergelijking (4.30) veronderstelt in feite een continuïteit in het 

dichtheidsverloop tussen y en y' die mogelijk niet aanwezig is. 
e e 

Daarom wordt zowel voor afbuiging als voor het faseverschil een 

correctie toegepast. In de berekening wordt steeds gewerkt met de 

coördinaten van het voorwerpsvlak, ook voor eigenschappen die 

feitelijk in het beeldvlak beschouwd worden. Dit wordt met een accent 

aangegeven. 

De eerste objectbundel is een vlakke bundel, waarvan de stralen 

parallel aan de z-as lopen. De virtuele stralen van de tweede 

objectbundel maken in het voorwerpsvlak hoek a' met de eerste 

objectbundel. Deze hoek is in het algemeen klein genoeg voor de 

volgende benaderingen: 

a' ~ sin a' ~ tan a' a' « 1 

De hoek is uit het interferentiepatroon te bepalen met: 

( 4. 32) 

(4.33) 

Het is nu mogelijk de stralen af te beelden op een willekeurig ander 

voorwerpsvlak. Hiervoor wordt het vlak zf = 1/2 L genomen, omdat in 

dit vlak de afbuiging in eerste benadering gelijk nul is, conform 

(4.29). De gemeten waarden y' en (~ - ~ )' worden als volgt 
e 2 1 

getransformeerd naar y~ en (~2 - ~ 1 )": 

( 4. 34) 

~ 1 2 .(1+ a' 2 )% (4.35) 

Hierbij is weer verondersteld dat (n-1) veel kleiner is dan 1. Noem nu 
À 

2TrL · ( ~ 2 - ~ 1 ) = n", dan is hiermee een verloop van n" als functie van 

y" berekend. Dit geeft dan een situatie als geschetst in fig 4.6. 
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I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

n n" 

I 
I 

/ lm 

n , n" 

fig 4.6 verloop van werkelijke brekingsindex en van getransformeerde 

gemeten brekingsindex 

Het verloop van n" als functie van y" is bekend na transformatie van 

de meetpunten. Het verloop van~n kan in principe worden berekend met 

(4.29) en (4.30) maar de coëfficiënten b. in deze vergelijkingen 
l 

volgen uit het onbekende verloop van n als functie van y. Om dit op te 

lossen wordt eerst n" als reeksontwikkeling geschreven rond een punt 

y·~ 

n" ( y") = n" ( y ~) + ~; :: ( y ~) . ( y" - Y ~) + ... 

1 d2 n" 2 (y") . (y"- y") + ... 
2~ 0 0 

Ook n + ~n moet in een dergelijke reeksontwikkeling worden 

uitgeschreven. De uitdrukking voor ~n die volgt uit (4.30) (met 

( 4. 36) 

zf = 1/2 L) bevat echter de coëfficiënten bi die volgen uit de 

reeksontwikkeling van n rond y = ye , terwijl deze uitdrukkin5 geldt 

ter plaatse y = y~ • De coëfficiënten bi moeten daarom eigenlijk 

worden uitgedrukt in de coëfficiënten bi van de reeksontwikkeling van 

n rond y = y~ • Hiermee kan dan een uitdrukking voor n + ~n worden 

gevonden die bij differentiatie naar y" dezelfde coëfficiënten geeft 

als de uitdrukking voorn" (4.36). 
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Doordat z = 1/2 L zijn de verschillen tussen y en y" klein. Wanneer 
f e e 

alleen de eerste twee termen voor 6n worden meegenomen kunnen b en b" 
i i 

aan elkaar gelijk worden gesteld. Dan is 

1 2 2 7 4 4 n + 6n = n + 12 b1 .L + 80 b1 .L + ... 

Differentiatie van (4.37) moet gelijke termen opleveren als in 

vergelijking (4.36). Uitgewerkt geeft dit: 

( 4. 37) 

(4.38) 

(4.39) 

Dit kan worden ingevuld in (4.37) waarmee n tot op orde L 4 bekènd is: 

1 2 2 n = n" - 12 b1 .L 

(4.40) 

Het is mogelijk om hogere ordes in de vergelijkingen mee te nemen. 

Het is echter de vraag of de resultaten hiermee nauwkeuriger worden, 

gewoonlijk hebben de termen met L4 al geen merkbare invloed meer. 

Bovendien berust de theorie in deze paragraaf op aannamen 

(eendimensionaal karakter van de grenslaag, geometrische optica 

geldig), die slechts een benadering van de de werkelijkheid zijn. 

Wanneer werkelijk nauwkeuriger resultaten gewenst zijn, moeten eerst 

deze verschillen in rekening worden gebracht. 
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4.2.4 andere oplosmethoden 

In de vorige paragraaf wordt er vanuit gegaan dat alleen het 

faseverloop op het beeldvlak bekend is. In veel gevallen is meer 

informatie beschikbaar. Twee voorbeelden worden hier besproken: de 

situatie waarin voor het verloop van de brekingsindex een goede 

parameteruitdrukking bekend is, en de situatie waarbij niet alleen de 

fase, maar ook de intensiteit op het beeldvlak nauwkeurig gemeten kan 

worden. 

Voor het verloop van de brekingsindex in een volledig ontwikkelde 

turbulente grenslaag dicht bij de wand kan een uitdrukking worden 
l 

afgeleid waarin als parameters de wandtemperatuur, de schuifspanning 

aan de wand, de wanddruk en de suskamerdruk in voorkomen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de wandwet, de Croccorelatie (zie bijv. 

[28]) en het verband tussen druk en snelheid in een isentrope 

stroming. Uit het artikel van McLarnon, Muller en Tobias, die ook een 

parameter-optimaliseringsmetbode gebruiken, blijkt weliswaar dat 

uitdrukkingen met meer dan een vrije parameter moeilijk te 

optimaliseren zijn, maar in een turbulente grenslaag kunnen alle 

genoemde parameters op de schuifspanning na betrekkelijk eenvoudig 

direct gemeten worden. 

Nu wordt voor een aantal waarden van de schuifspanning de 

brekingsindex uitgerekend met de gegeven uitdrukkig en•het 

interferentiepatroon berekend dat bij een dergelijk verloop van de 

brekingsindex ontstaat. De waarde van de schuifspanning wordt 

aangepast tot de beste overeenstemming tussen het berekende en het 

gemeten interferentiepatroon bereikt is. Op deze wijze kan de 

schuifspanning in een volledig ontwikkelde turbulente grenslaag 

bepaald worden. 

Het tweede voorbeeld is de situatie waarbij naast de fase, ook de 

intensiteit van de afgebogen stralen gemeten wordt. Deze intensiteit 

kan ook opgevat worden als de stralendichtheid in de bundel. 

Veronderstel nu eens dat de brekingsindex een verloop heeft als in 

fig 4.7. 

In het bovenste deel zijn de gradiënten klein en kan de brekingsindex 

rechtstreeks uit het interferogram berekend worden. Een straal die de 
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n bekend 

n onbekend 

n 

fig 4.7 en fig 4.8 verondersteld verloop van de brekingsindex en 

stralengang 

meetsectie lager binnenkomt, op een plaats waar de brekingsindex niet 

meer bekend is, zal afgebogen worden en de meetsectie verlaten op een 

hogere plaats waar de brekingsindex wel bepaald is. De hoek waarmee 

deze straal uittreedt is te berekenen uit het interferentiepatroon 

(4.32). Maar uit deze hoek kan de verhouding n/n bepaald worden. n is 
e 

bekend dus is ook n te berekenen. 
e 

Om de plaats te bepalen waar de 

straal de meetsectie binnen is gekomen (ye) wordt gebruik gemaakt van 

het intensiteitsverloop (zie ook fig 4.8). 

Straal I loopt nog door een deel van de meetsectie waar n geheel 

bekend is, straal II loopt gedeeltelijk door een onbekend deel. De 

verhouding van de intensiteiten is de reciproke van de verhouding van 

de afstanden tussen de stralen. De intensiteitsverhouding is gemeten, 

6y is bekend, zodat 6y te berekenen is. e 

Op deze wijze is in principe het brekingsindexverloop stap voor stap 

te bepalen. Deze methode heeft het voordeel dat de stralengang in de 

meetsectie niet van belang is. Daardoor is de methode minder gevoelig 

voor ~fwijkingen ten gevolge van zijwandgrenslagen. Of de methode 

praktisch uitvoerbaar is, en of de voordelen opwegen tegen het extra 

werk is echter nog de vraag. 
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4.2.5 voorverschuiving en faseverdraaiing 

Eerder in deze paragraaf wordt al opgemerkt dat de intensiteit van het 

interferentiepatroon als een cosinusfunctie afhangt van het locale 

faseverschil. Het faseverschil is daardoor geen eenduidige functie van 

de intensiteit. 

rlet probleem van de eenduidige bepaling van het faseverloop laat zich 

goed illustreren met het volgende voorbeeld. Beschouw een medium met 

een continu dichtheidsverloop in de x-richting dat een faseverloop als 

in fig 4.9a tot gevolg heeft. Het resultererend interferentiepatroon, 

fig 4.9c, is niet te onderscheiden van het patroon dat ontstaat uit 

het faseverloop van fig 4.9b. 

Toch is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een 

interferentiepatroon van een tweedimensionale stroming te produceren 

waaruit op eenduidige wijze de fase te bepalen is. Een eerste 

voorwaarde hiervoor is dat het faseverschil continu verloopt. Verder 

moet het faseverschil op minstens een plaats in het veld bekend zijn. 

De dichtheid kan lokaal bepaald worden met behulp van druk- of 

temperatuurmetingen, zodat het faseverschil in een punt berekend kan 

worden. Een gebied met een niet continu verlopend faseverschil kan 

worden opgesplitst in een aantal continue gebieden. Er mag daarom 

verondersteld worden dat aan beide voorwaarden voldaan is. 

Verschillende methoden kunnen nu worden gebruikt om het faseverloop te 

bepalen. In de literatuur [10] wordt melding gemaakt van het gebruik 

van twee gestabiliseerde lasers met een zeer klein 

frequentieverschil,waardoor het faseverschil (~2 -~1 ) in de tijd 

verloopt. De twee methoden die hier aan bod komen hebben het voordeel 

dat ze eenvoudig, zonder bijzondere apparatuur realiseerbaar zijn. 

Een van de manieren om het probleem te omzeilen is het toepassen van 

voorverschuiving. In hoofdstuk 3 is al uitgelegd dat een kleine 

verplaatsing van het hologram een hoek tussen beide bundels tot gevolg 

heeft. Voor het faseverschil betekent dit het volgende: bij het 

oorspronkelijk faseverschil (~2 -~ 1 ) komt een monotoon verlopend 

faseverschil met een constante afgeleide. Wanneer deze afgeleide 

voldoende groot is wordt het resulterend faseverschil ook een monotone 

functie (zie fig 4.10). 
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fig 4. 9 

H 

x (c) 

een verschillend faseverloop, (a) of (b), kan toch leiden 

tot eenzelfde interferentiepatroon (c) 

Vanwege het feit dat de resulterende functie monotoon is, treden 

(b) 

interpretatieproblemen als geschetst in fig 4.8 niet meer op. wanneer 

het faseverschil in een punt van het veld en de voorverschuiving 

bekend zijn kan het faseverloop overal worden berekend. 

Een tweede methode is afkomstig van de vakgroep Transportfysica van de 

Technische Hogeschool Eindhoven. Deze methode wordt daar gebruikt in 

een klassieke puntinterferometer [29], maar is ook geschikt voor 

toepassing in een holografische (veld-)interferometer. Er wordt 

gebruik gemaakt van het feit dat licht een transversale 

electromagnetische trilling is en derhalve gesplitst kan worden in 

twee onafhankelijke trillingsrichtingen. 

- 44 -



l2rr l2rr 

/ 
Brr 

/ v--/ 
I 

V / / 
Brr 

V V I / 

;L V 

/ 

-€> 4rr 4rr 

V V 
I / 

v/ V 

/ 
0 0 

----x (a) ---x (b) 

fig 4.10 een kleine verschuiving van het hologram geeft een monotoon 

verloop van het faseverschil 

Het laserlicht in de opstelling van het HSL is verticaal 

gepolariseerd. Het verticaal gepolariseerde licht is ook op te vatten 

als twee onderling loodrecht gepolariseerde bundels van gelijke 

sterkte en met gelijke fase (fig 4.11). 

= / + 

<P = 0 <P = 0 <P = 0 

fig 4.11 lineair gepolariseerd licht kan worden opgevat als de 

superpositie van twee evensterke onderling loodrecht 

gepolariseerde bundels met gelijke fase 

Een kwart-lambda plaatje, geplaatst in de referentiebundel, heeft tot 

gevolg dat een van beide componenten 1/2 TI in fase wordt verschoven. 

Het plaatje moet hiervoor de juiste orientatie hebben, wat eenvoudig 

gecontroleerd kan worden doordat de bundel niet meer lineair maar 

circulair gepolariseerd moet zijn (fig 4.12). 

De eerste objectbundel wordt verkregen uit de referentiebundel en is 

daardoor ook circulair gepolariseerd. De tweede objectbundel ondergaat 

geen wijzigingen. Achter het hologram, waar beide bundels samenvallen, 

wordt het licht met een polariserende beamsplitter gescheiden in beide 

componenten. De fase van een van de componenten is ongewijzigd en de 
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fig 4.12 superpositie van twee evensterke onderling loodrecht 

gepolariseerde bundels met faseverschil 1/27T, leidt tot 

een circulair gepolariseerde bundel 

intensiteit is weer gelijk aan: 

In de andere component heeft de eerste objectbundel een 

faseverschuiving van 1/2n ondergaan. De intensiteit van deze 

component is te schrijven als: 

( 4. 41) 

( 4. 42) 

Hieruit blijkt dat zowel de sinus als de cosinus van het faseverschil 

gemeten wordt. Deze methode toegepast op de dichtheidverdelingen van 

fig 4.9 geeft het volgende resultaat (fig 4.13). 

Hiermee is het verloop van het faseverschil weer eenduidig te bepalen. 

De belangrijkste voordelen ten opzichte van het toepassen van 

voorverschuiving zijn: 

- lijnen met constante dichtheid geven lijnen met constante fase in 

het interferentiepatroon. De dichtheidsverdeling is hierdoor vaak 

in een oogops'lag te herkennen. 

- op de plaatsen waar ~ niet verandert als de fase verschuift, is r, 
het gevoeligst voor faseveranderingen en vice-versa. 

- in plaats van een interferentiepatroon worden twee verschillende 

interferentiepatronen gevormd. Detectie van fouten in het patroon 

ten gevolge van stofjes op de spiegels of de lenzen of op het 
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een verschillend faseverloop als in fig 4.9 geeft in een 

van de componenten wel een verschillend 

interferentiepatroon 

hologram wordt hierdoor gemakkelijker. Automatische verwerking van 

de interferentiepatronen wordt daardoor veel eenvoudiger. 

In de toekomst zal deze methode daarom gebruikt gaan worden in de 

holografische interferometer van het HSL. 

4.2.6 Invloed van de zijwandgrenslagen 

In de theorieparagraaf is aangetoond dat in een tweedimensionaal 

dichtheidsveld met kleine gradiënten het faseverschil ( 4>
2

- Q>
1
) lineair 

afhankelijk is van de dichtheid p
2

• In een windtunnel met vlakke 

zijwanden is het dichtheidsveld vaak over bijna de hele breedte van de 

tunnel constant. Het dichtheidsveld is dan nagenoeg tweedimensionaal./ 

Alleen in de buurt van de zijwanden, in de zijwandgrenslagen, wordt de 

dichtheid minder. In fig 4.14 is het dichtheidsverloop over de breedte 

van de tunnel weergegeven. 

Met drukgaatjes in de zijwand van de tunnel kan de druk gemeten worden 

zodat lokaal de dichtheid bepaald kan worden. Dit is in feite een 

bepaling van de dichtheid in de niet-viskeuze stroming, in het 
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fig 4.14 dichtheidsverloop over de breedte van de tunnel 

middendeel van de figuur 4.14 • Metingen met de interferometer geven 

andere resultaten. Twee effecten spelen hierbij een rol: in de 

grenslaag geldt een andere dichtheid-druk relatie dan in de niet

viskeuze stroming, en de dikte van de grenslaag - en daarmee de 

grootte van het verschil tussen de twee soorten metingen - verschilt 

van plaats tot plaats in de tunnel. Voor de dichtheid in het midden 

van de tunnel geldt volgens de isentrope gasrelatie: 

(4.43) 

waarbij T de locale statische temperatuur is. Aan de wand is de 

temperatuur nagenoeg gelijk aan de totale temperatuur tt. Hier geldt 

dan bij benadering: 

In tabel 4.1 staat voor lucht de verhouding 

van het getal van Mach [30]. 

( 4. 44) 

yT/T voor enkele waarden 
t 

In transsone omstandigheden zal de dichtheid aan de wand sterker 

veranderen met de druk, dan de dichtheid in de isentrope stroming. 

Over het verloop van de grenslaagdikte en de andere eigenschappen van 

de zijwandgrenslagen in de ST 15 windtunnel van het HSL is weinig 

bekend. Een verantwoorde schatting van de grootte van het totale 

effect is moeilijk te geven. De grenslaagdikte is echter maximaal 5 

tot 10 mm, en de dichtheid in de grenslaag verloopt bij M = 1 van 100% 
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Tabel 4.1 

M yT/Tt 

0.4 1. 36 

0.6 1. 31 

0.8 1.24 

1.0 1.16 

1.2 1.09 

aan de rand van de grenslaag tot ongeveer 85% aan de wand. De 

zijwandgrenslagen zullen dus hoogstens een verschil van een procent 

tussen de gemiddelde dichtheid en de dichtheid in de isentrope 

stroming tot gevolg hebben. Daarom wordt er bij de verwerking van de 

resultaten vanuit gegaan dat het dichtheidsveld in eerste benadering 

tweedimensionaal is. 

4.3 De opstelling 

De holografishe interferometer van het HSL verkeert nog in een 

experimenteel stadium en wordt daarom nog regelmatig aangepast. Alle 

opstellingen hebben wel dezelfde basisconfiguratie, als in fig 4.15. 

De lens die de objectbundel na passage van de meetsectie focusseert is 

steeds dezelfde, f = 1100 mm. De keuze van de tweede lens hangt af 

van de gebruikte camera en de gewenste vergroting. 1
1 

wordt zo gekozen 

dat de bundel na de tweede lens weer iets convergeert. De afstand 

tussen de tweede lens en het filmvlak, 1
2

, is zodanig dat de voorrand 

van de meetsectie scherp wordt afgebeeld op het filmvlak, dus zodanig 

dat zf = 0. Dit heeft het voordeel dat het licht dat door de voorrand 

gereflecteerd wordt (fig 4.16) op een lijn wordt afgebeeld en het 

interferentiepatroon daardoor niet beïnvloedt. 
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fig 4.15 basisconfiguratie 

F lenzen , B = beeldvlak , M meetsectie 

fig 4.16 reflectie van het licht op de voorrand van de wand 

De foto's in fig 4.17 laten duidelijk zien dat een andere keuze van zf 

leidt tot extra lijnen in het interferentiepatroon die moeilijk te 

onderscheiden zijn van de lijnen die door het dichtheidsverloop worden 

veroorzaakt. 

Het interferentiepatroon wordt meestal vastgelegd met een fotocamera, 

maar ook videoopname behoort tot de mogelijkheden. 

vm een aantal referentiepunten te hebben bij de bepaling van het 

dichtheidsverloop uit het interferentiepatroon zijn in een van de 

zijruiten drie drukgaatjes aangebracht. 
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fig 4.17 wanneer zf # 0 (links) dan ontstaan er extra interferentie

lijnen die bij zf = 0 (rechts) niet aanwezig zijn 

4.4 Resultaten 

De interferometer is gebruikt voor onderzoek aan een transsone 

stroming in de ST 15 windtunnel van het HSL, zoals beschreven in het 

tweede hoofdstuk. Tijdens de metingen werd veel hinder ondervonden van 

het optreden van resonanties in de holografische plaat. Hierdoor 

verminderde het contrast in grote delen van het interferentiepatroon. 

Opvallend is dat deze resonanties pas optraden een tot twee minuten 

nadat de tunnel was gestart. Vermoedelijk verandert het 

frequentiespect~um van het geluid dat door de tunnel wordt 

5 eproduceerd in de loop van een run. 

De chokestand van de tunnel werd tijdens de metingen zodanig geregeld 

dat het Machgetal voor de schok gelijk was aan 1.15. Door Schepers 

[1] zijn eerder pitot- en statische drukken gemeten bij ditzelfde 

Machgetal, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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4.4.1 isentrope stroming 

In de isentrope stroming zijn de gradiënten klein zodat de theorie van 

paragraa-f 4.3.1 toegepast mag worden. Fig 4.18 is een foto van het 

interferentiepatroon van de stroming. In de figuur is tevens de plaats 

van de schok, de plaats van de drie drukgaatjes, de grenslaag en de 

richting van de dichtheidsgradiënt weergegeven. 

Weliswaar staat er een schok in de stroming, een discontinuiteit in de 

dichtheid, maar het dichtheidsveld links en rechts van de schok zijn 

met elkaar verbonden door een continu dichtheidsveld boven de schok. 

Problemen met de interpretatie van het interferentiepatroon treden 

niet op, mede doordat de richting van toenemende dichtheid in de 

stroming bekend is. 

Bij de vergelijking van de resultaten van de metingen met de 

interferometer met drukmetingen zal gebruik gemaakt worden van theorie 

uit hoofdstuk 5. 

De zijwanddrukken die tijdens de opname van het interferentiepatroon 

van fig 4.18 zijn gemeten, en de daaruit berekende dichtheden staan in 

tabel 4.2. 

Tijdens de run gaf de druk gemeten met drukopnemer 2 aanzienlijke 

schommelingen te zien, wat duidelijk zichtbaar is in de grootte van de 

afwijkingen in tabel 4.2. Tijdens de run is ook het drukverloop op de 

onderwand gemeten via de aanwezige drukgaatjes (zie hoofdstuk 2). Dit 

drukverloop bleef evenals de druk gemeten met drukopnemers 1 en 3 veel 

beter constant. Daarom wordt de meting met drukopnemer 2 verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Uit de gemeten drukken is een dichtheidsverschil tussen punten 1 en 3 

berekend van 0.252 + 0.002 kg/m3
• Het faseverschil verloopt 

36n+ 1/2Titussen deze twee punten. Dit betekent een 

dichtheidsverschil van 0.272 + 0.004 kg/m3
• Vergelijking met de 

gemeten druk op de onderwand is minder nauwkeurig door de aanwezige 

grenslaag. Over het algemeen is het drukverloop in de grenslaag 
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fig 4.18 

s 

----

interferentiepatroon van de stroming in de ST 15 wind

tunnel (a) 

de schok (S), de grenslaag (G) en de drie drukgaatjes zijn 

aangegeven (b) 
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Tabel 4.2 

suskameromstandigheden: Pt 

Tt 

drukopnemer 

3 

2 

1 

0.6768 + 0.0002 

0.663 + 0.002 

0.5268 + 0.0002 

= 1.593 + 0.001 • 10 5 Pa 

= 272.8 + 0.1 K 

P (kg/m3
) 

1.539 + 0.001 

1.517 + 0.004 

1.287 + 0.001 

loodrecht op de wand echter gering. De interferentielijnen worden 

daarom doorgetrokken door de grenslaag, loodrecht op de wand. De 

drukken die horen bij de interferentielijnen worden berekend met de 

isentrope gasrelatie. Wanneer de dichtheid in punt 3 als 

referentiepunt wordt genomen is er een goede overeenkomst tussen de 

gemeten wanddruk en de druk herleid uit het interferentiepatroon. 

Wordt punt 1 als referentiepunt gekozen dan wijken de resultaten 

duidelijk af (fig 4.19). 
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fig 4.19 

4.4.2 

wanddrukken berekend uit het interferentiepatroon (o), 

links met punt 3 als referentie, rechts met punt 1 als 

referentie vergeleken met de wanddruk gemeten in het hart 

van de tunnel (getrokken lijn) en de wanddruk dicht bij de 

zijwand (+) 

simulatie van een grenslaagmeting 

Met een programma gebaseerd op de theorie van paragraaf 4.2.3 is de 

vorming van een interferentiepatroon bij metingen in een compressibele 

turbulente grenslaag gesimuleerd. Voor het snelheidsprofiel in de 

grenslaag wordt gebruik gemaakt van de parameter-uitdrukking die 

Schepers [1] gebruikt om de grenslaag op de onderwand van de tunnel te 

beschrijven. Met behulp van de Crocco-relatie wordt hieruit het 

temperatuurprofiel berekend. Gebruikmakend van de benadering dat de 

druk in de grenslaag constant is, wordt dan een dichtheideprofiel voor 

de grenslaag gegenereerd. 

De resultaten in deze paragraaf zijn berekend met het profiel van 
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fig 4.20 grenslaagprofiel (snelheid en dichtheid) gebruikt voor de 

simulatie van een grenslaagmeting 

De voornaamste parameters voor dit grenslaagprofiel staan in 

tabel 4.3. Hierin is cf de wrijvingscoëfficiënt, o de grenslaagdikte 

pw de wanddruk en pt de suskamerdruk. 

Tabel 4.3 

belangrijkste parameters van de gebruikte grenslaag 

Cf 1. 9 • 10 

ó 5.66 mm 

pt 1.60 10 Pa 

pw 0.832 • 10 Pa 

Onderin de grenslaag vindt een afbuiging van de lichtstralen naar 
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boven plaats. Fig 4.21 geeft een beeld van de stralengang in dit deel 

van de grenslaag. De figuur heeft voor de duidelijkheid verschillende 

y- en z-schalen. 

B BB I SB. BB (mm) 

fig 4.21 stralengang in en na de meetsectie 

De hoek waarmee de stralen uittreden is maximaal 5 • 10 - 3 rad. Voor 

dergelijke hoeken is ( 4. 32), et = sin a. = tan a. , een uitstekende 

benadering. 

In fig 4.22 is voor verschillende waarden van zf de re~atie uitgezet 

tussen Ye' de intreehoogte, en y~, de hoogte van de virtuele stralen 

op het voorwerpsvlak. Bij zf = L is duidelijk te zien dat de onderste 

stralen sterk na boven worden afgebogen en de andere stralen kruisen. 

Bij zf = 0 blijken de onderste stralen lager dan de tunnelwand te 

worden geprojecteerd. Doordat de stralen van de eerste objectbundel 

niet worden afgebogen en dus niet lager dan de wand worden 

geprojecteerd, vindt hier geen vorming van een interferentiepatroon 

plaats. 

Het verloop van de fase van de stralen van de tweede objectbundel als 

functie van y~ is ook voor verschillende zf berekend (fig 4.23). 

Ter vergelijking is het faseverloop dat zou ontstaan wanneer de 

stralen niet worden afgebogen in dezelfde figuur bijgetekend. De 

spitse punten in de grafieken zijn een gevolg van de sterke afbuiging 
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fig 4.22 en fig 4.23 y' als functie van y , en het faseverschil als e e 
functie van y~, uitgezet voor verschillende 

waarden van zf 
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van de onderste stralen. Bij één waarde van y' kunnen daardoor twee e 
stralen horen, ieder met hun eigen fase. Op de vorming van het 

interferentiepatroon heeft dit weinig invloed: de sterkst afgebogen 

stralen zijn helemaal uiteengewaaierd (zie fig 4.21) en hebben een 

veel lagere intensiteit. Het patroon wordt daarom vrijwel geheel 

oepaald door de minst afgebogen stralen. Ter plaatse van de spitse 

punt in de grafiek vindt een focussering van een aantal stralen 

plaats, waardoor de intensiteit een maximum bereikt. Dit verschijnsel 

is te zien op schaduwfoto's van de stroming. Hierbij wordt een 

filmvlak vlak achter de meetsectie geplaatst, hetgeen overeenkomt met 

zf>L. 

De berekende effecten (afbuiging, projectie lager dan de wand, 

faseverloop bij grote gradiënten afwijkend van verloop van 

brekingsindex) stemmen wat karakter betreft overeen met de resultaten 

van McLarnon, Muller en Tobias [25]. Kwantitatieve vergelijking is 

niet mogelijk doordat zij in hun berekeningen uigaan van een ander 

brekingsindexprofiel. 

Wanneer het faseverloop op het voorwerpsvlak zf =0 wordt 

getransformeerd en gecorrigeerd volgens de methode van paragraaf 4.3.3 

resulteert dit in een verloop als in fig 4.24. Lichtstralen die bij 

zf = 0 lager dan de wand worden geprojecteerd zijn niet meer 

meegenomen. Op deze plaats wordt immers geen interferentiepatroon 

gevormd waaruit het faseverloop gemeten zou kunnen worden. 

Uit de figuur blijkt dat het faseverloop na transformatie en correctie 

veel beter aansluit bij het brekingsindexprofiel. Bovendien wordt door 

de transformatie voorkomen dat uit het faseverloop verkeerde 

conclusies worden getrokken over de dichtheid dicht bij de wand. 
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grenslaagmeting 

Naast de dichtheidsmetingen in de isentrope stroming is ook een 

grenslaagmeting uitgevoerd. Hiervoor zijn detailopnamen gemaakt van 

het interferentiepatroon van de grenslaag achter de schok, rond 

x = 40 mm. Met name bij deze meting is veel hinder ondervonden van 

resonanties in de holografische plaat. De foto van het 

interferentiepatroon van de isentrope stroming in fig 4.18 is genomen 

40 seconden na het starten van de tunnel, toen nog geen resonantie 

waarneembaar waren. Om redenen waar in hoofdstuk 5 dieper op wordt 

ingegaan moest bij het nemen van foto's van het patroon van de 

grenslaag enkele minuten worden gewacht, waardoor het patroon wél door 

resonanties wordt beinvloedt. In fig 4.25 is het effect van de 

resonanties duidelijk zichtbaar. 

- 60 -



fig 4.25 detailopname van de grenslaag 

op de aangegeven plaats is een grenslaagmeting verder 

uitgewerkt 

Het interferentiepatroon is slechts in enkele delen van de foto 

duidelijk herkenbaar. Door de contrastvermindering wordt ook meer last 

ondervonden van storingen door stofjes of krasjes op de ruiten. 

Het interferentiepatroon is op één plaats (x = 24 mm, aangegeven in 

fig 4.25) volledig uitgewerkt inclusief de correctie voor buiging van 

het licht. In fig 4.26 staat het verloop van het faseverschil 

(~2 -~1 )'als functie van y'. Ook hier treden geen 

interpretatieproblemen op, doordat bekend is dat de dichtheid in de 

grenslaag naar de wand toe afneemt. 

Het faseverschil in fig 4.26 is op een constante na bepaald. Als 

referentiepunt kan de rand van de grenslaag dienen, waar de stroming 

isentroop is. 

Uit een eerste schatting van de grootte van de correctietermen blijkt 

dat alleen de termen met 1 2 een significante rol spelen, net als bij 
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de simulatie het geval is. Vandaar dat na transformatie van de 

meetpunten alleen nog deze correctie is toegepast. De 

getransformeerde en gecorrigeerde meetpunten zijn ter vergelijking in 

dezelfde figuur getekend. In hoofdstuk 5 zal deze meting verder worden 

uitgewerkt, waarbij ook het snelheidsverloop in de grenslaag berekend 

wordt. De resultaten kunnen dan vergeleken worden met de metingen van 

Schepers [1]. 

4.5 Conclusie en discussie 

Het gemeten dichtheidsverschil tussen punten 1 en 3 in de isentrope 

stroming (0.272 kg/m 3
) wijkt duidelijk af van het verschil berekend 

- 62 -



uit de zijwanddrukken (0.252 kg/m 3). Mogelijke oorzaken voor deze 

grote discrepantie zijn: 

- invloed van de zijwandgrenslagen, 

- onopgemerkte voorverschuiving, 

- druk in punt 1 of punt 3 niet correct gemeten, 

- geen tweedimensionale stroming 

- verstoring van het interferentiepatroon door vervorming van de 

zijruiten. 

Het is onwaarschijnlijk dat de eerste twee hypotheses juist zijn, de 

afwijkingis daarvoor te groot. Bovendien is daarmee moeilijk te 

verklaren dat de wanddruk bepaald uit het interferogram met punt 3 als 

referentiepunt zo goed overeenkomt met de gemeten wanddruk. Het zou 

daarom wenselijk zijn de statische druk in punt 1 te meten met een 

drukbuis in de stroming. Daarmee kan in ieder geval de betrouwbaarheid 

van de drukmeting worden nagegaan. Wanneer de stroming niet teveel 

verstoord wordt door de aanwezigheid van de buis kan met een traverse 

in de breedte van de tunnel tevens de mate van tweedimensionaliteit 

van de stroming worden bepaald. Dat de stroming geen volledig 

tweedimensionaal karakter heeft blijkt overigens al uit fig 4.19. De 

druk op de onderwand in het hart van de tunnel wijkt duidelijk af van 

de druk op de onderwand in de buurt van de zijwand. 

Naast het opmerkelijke verschil tussen de gemeten dichtheden verdient 

natuurlijk ook de aandacht de goede overeenkomst tussen de 

rechtstreeks gemeten druk op de onderwand en de druk berekend uit het 

interferogram wanneer punt 3 als referentie wordt genomen. De foto van 

het interferentiepatroon geeft bovendien een schitterend beeld van de 

stroming, waarin in één oogopslag het dichtheidsverloop, de schokgolf 

en het verloop van de grenslaag herkend kunnen worden. In hoofdstuk 5 

zal uit dit patroon ook de verdeling van het getal van Mach in de 

stroming worden berekend. Deze resultaten laten goed zien wat de 

kracht van de interferometrie is: één enkele foto van het 

interferentiepatroon ondersteund door een klein aantal drukmetingen 

geeft een geweldige hoeveelheid informatie over het stromingsveld. 

Over de metingen in de grenslaag valt nog weinig te zeggen, conclusies 

daarover volgen na de uitwerking in hoofdstuk 5. Uit de simulatie van 

de grenslaagmeting kunnen wel enkele conclusies worden getrokken. 

Allereerst valt op dat sommige afgebogen stralen lager dan de wand 
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worden geprojecteerd. Hierdoor wordt het lastig informatie over het 

onderste gedeelte van de grenslaag te verkrijgen. De transformatie van 

de meetgegevens blijkt noodzakelijk voor een goede interpretatie van 

de metingen. In dit verband is het aardig te wijzen op de resultaten 

van Haveoer en Radley [22], die eveneens grenslaagmetingen doen met 

behulp van holografische interferometrie. De door hen gemeten 

dichtheid aan de wand wijkt af van de berekende dichtheid hetgeen zij 

wijten aan de aanwezigheid van een dunne 'sublayer'. Hun eerste 

meetpunt ligt echter op de wand. Transformatie van de meetpunten zou 

dit kunnen voorkomen. 

De correctiemethode geeft verder een duidelijke verbetering van de 

(gesimuleerde) meting. De correctietermen met L4 spelen hierbij 

nauwelijks een rol. De goede resultaten van de correctiemethode bij de 

simulatie van de grenslaagmeting zijn niet verbazend. Bij de afleiding 

van de correctietermen is immers gebruik gemaakt van dezelfde aannamen 

als bij de berekeningen bij de simulatie. Hiervan is met name de 

geldigheid van geometrische optica voor het alleronderste deel van de 

grenslaag twijfelachtig. Het zou interessant zijn de volledige 

vergelijkingen (numeriek) op te lossen en de resultaten te vergelijken 

met die van de berekeningen uitgaande van geometrische optica. Dit 

valt echter buiten het kader van deze stage. 

Wanneer uit dergelijke berekeningen blijkt dat uit het gedeelte van de 

bundel dat beneden de wand wordt afgebeeld nog informatie te halen is 

over het onderste deel van de grenslaag, kan de opstelling zo 

aangepast worden dat ook hier een eerste objectbundel aanwezig is en 

een interferentiepatroon gevormd wordt. Informatie over het onderste 

deel van de grenslaag is belangrijk omdat uit dit gedeelte het 

gemakkelijkst de schuifspanning te bepalen is. Voorlopig kan 

geconcludeerd worden dat dichtheidsmetlogen minder dan een tot twee 

tiende milimeter van de wand af niet haalbaar zijn voor grenslagen 

zoals die in dit hoofdstuk worden beschouwd. Dit is vergelijkbaar met 

de metingen met ·drukbuizen, waarbij de grens op 0.15 mm ligt [1]. 
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5. BEPALING VAN HET GETAL VAN 11ACH UIT DE DICHTHEID 

5.1 Inleiding 

Bij de beschrijving van compressibele stromingen is het getal van 

Mach, de verhouding tussen de snelheid en de locale geluidssnelheid, 

een van de belangrijkste kentallen. Met het getal van Mach wordt 

onder andere de aard van de stroming gekarakteriseerd. Een subsone 

stroming, met een getal van Mach kleiner dan 1, gedraagt zich 

wezenlijk anders dan een supersone stroming. Zo kunnen bijvoorbeeld 

stationaire schokken alleen voorkomen in een stroming met een 

supersoon gebied. Het is daarom van groot belang de verdeling van het 

getal van Mach te bepalen uit de gemeten dichtheid. In de stroming 

moeten daarvoor twee gebieden onderscheiden worden: de isentrope 

stroming, waar viscositeit en warmtegeleiding een verwaarloosbare rol 

spelen, en de niet-isentrope stroming, waar de entropie ten gevolge 

van viskeuze effecten en warmtegeleiding niet meer gelijk is aan de 

entropie in de suskamer van de windtunnel. Tot de laatste categorie 

behoren stromingen in grenslagen en stromingen in en achter 

schokgolven. 

In stromingen die isentroop zijn, hebben alle stromingsgrootheden een 

eenduidige relatie met elkaar. Wanneer de suskamercondities bekend 

zijn, kunnen uit de dichtheid zowel de druk en de locale temperatuur 

dls het getal van Mach en de stroomsnelheid berekend worden. 

In de niet-isentrope stroming ligt de situatie minder eenvoudig. Door 

de viscositeit en de warmtegeleiding wordt de totale druk en soms ook 

de totale temperatuur beinvloed, hetgeen een daling van het aantal 

bekende grootheden inhoudt. De dichtheid alleen is niet meer 

voldoende om de andere stromingsgrootheden te berekenen. 

De stroming in de ST 15 windtunnel van het HSL heeft onder de 

condities waarbij de metingen van hoofdstuk 4 zijn uitgevoerd een 

gunstige eigenschap: de schok in de stroming is zo zwak (M < 1.15) dat 

de entropieverandering in de schok verwaarloosbaar is. Niet alleen 

blijft de totaaltemperatuur behouden, zoals in alle schokken in een 
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ideaal gas, maar ook de totale druk vermindert niet meer dan 0.33 %. 

Daarom wordt in dit onderzoek ook de stroming achter de schok als 

isentroop beschouwd. 

Tot de niet-isentrope stroming worden dus alleen de grenslagen 

gerekend. Hierin moeten aannamen over het verloop van de statische 

druk en de totale temperatuur gedaan worden om het getal van Mach te 

kunnen berekenen uit de gemeten dichtheid. 

5.2 Theorie 

Lucht, het stromend medium in de ST 15 windtunnel, is bij goede 

benadering een perfect gas met specifieke gasconstante 

R = 287.04 J/kg.K en verhouding tussen soortelijke warmte bij 

constante druk (c) en bij constant volume (c ), y =1.4 , 
p V 

onafhankelijk van de temperatuur [31]. Het getal van Mach is de 

verhouding tussen de snelheid U van het stromend medium en de locale 

geluidssnelheid c. In een perfect gas gas geldt voor de 

geluidssnelheid [32]: 

Verder is: 

y = c I c 
p V 

R = c - c p V 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

Om snelheden om ·te kunnen rekenen naar getallen van Mach en omgekeerd 

moet dus de statische temperatuur T bekend zijn. 

De invloed van de zijwandgrenslagen wordt voorlopig buiten beschouwing 

gelaten, er wordt vanuit gegaan dat de stroming tweedimensionaal is. 
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5.2.1 isentrope stroming 

In een isentrope stroming van een perfect gas gelden de volgende 

relaties [32]: 

(5.4) 

Hierin zijn pt, pt en Tt de totaaldruk, totaaldichtheid en 

totaaltemperatuur. Dit zijn de waarden van de toestandsgrootheden die 

bereikt worden wanneer de stroming isentroop tot stilstand wordt 

gebracht. De totaaldruk en totaaltemperatuur worden in de suskamer van 

de tunnel gemeten, de totaaldichtheid wordt hieruit berekend. 

In een stationaire, rotatievrije stroming, die isentroop is en waarin 

de wrijving en warmtegeleiding verwaarloosbaar is, geldt bovendien de 

vergelijking van Bernoulli. Wanneer deze wordt geschreven als: 

.lU 2 + c T = 
2 p 

kan hieruit eenvoudig worden afgeleidt: 

Met (5.6) kan het getal van Mach worden berekend uit de gemeten 

dichtheid. Zoals uit (5.7) blijkt is de gevoeligheid voor 

meetonnauwkeurigheden bij lage Machgetallen groot. 

5.2.2 grenslaagstroming 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

In de grenslaagstroming kunnen (5.4) en (5.5) niet meer worden 

toegepast en zijn twee andere vergelijkingen nodig om het getal van 
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Mach te kunnen bepalen uit de gemeten dichtheid. In de literatuur (zie 

bijv [21], [22] of [33]) wordt de volgende aanpak gebruikt: 

Een kromlijnig orthogonaal assenstelsel wordt gedefinieerd met langs 

de wand coördinaat s, en loodrecht daarop coördinaat n. De gradiënt 

van de druk loodrecht op de wand is klein, en is in goede benadering 

gelijk aan: 

~ u2 ~ = k .p. 
on w 

(5.8) 

Hierin is k de kromming van de wand, k = 1/R • De wanddruk wordt 
w w w 

gemeten, met (5.8) kan het drukverloop berekend worden. In veel 

gevallen is de wand vlak (k = 0) en is de statische druk gelijk aan 
w 

de wanddruk. 

Met de ideale gaswet (5.9) wordt uit de dichtheid en de druk de 

statische temperatuur berekend. 

(5.9) 

Hiermee kan de locale geluidssnelheid worden berekend. Bovendien zijn 

er relaties bekend tussen de temperatuur in de stroming en de snelheid 

of het getal van Mach, zoals de (gemodificeerde) Crocco-relatie [28] 

en de betrekkingen afgeleid door Whitfield en High [34] en Laderman 

[35]. Hoewel deze relaties vaak zijn afgeleid onder rigoreuze 

aannamen en restricties blijken ze in de praktijk ook bruikbaar in 

stromingen die niet aan deze voorwaarden voldoen. 

Bij de bespreking van de temperatuur-snelheid relaties wordt gebruik 

gemaakt van de volgende afspraken en notaties. 

De wand wordt beschouwd als een goede warmteisolator (zie echter 

paragraaf 5.2.3) en derhalve geldt: 

Men spreekt in zo'n geval van een adiabatische wand. De verhouding 

tussen de adiabatische wandtemperatuur en de totaaltemperatuur in de 

isentrope stroming wordt gekarakteriseerd door de recoveryfactor r, 
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gedefinieerd door: 

r = 
T -T w (X) 

T -T t,oo oo 
(5. 11) 

Omdat het getal van Mach en de statische temperatuur bij een gekromde 

wand ook buiten de grenslaag afhankelijk is van y, moet een eenduidige 

definitie van T worden gegeven. In dit verslag wordt daarvoor 
(X) 

gebruikt: 

T = T . (~)(y-l)/y 
00 t pt ,oo 

(5.12) 

waarmee de statische temperatuur via de wanddruk gedefinieerd wordt 

als zou de stroming tot aan de wand isentroop zijn. Het feit dat de 

snelheid buiten de grenslaag afhankelijk blijft van y geeft meer 

problemen. In de grenslaagtheorie is het gebruikelijk de snelheid te 

vergelijken met de uniforme snelheid buiten de grenslaag. Bij 

stromingen op gekromde wanden is deze afspraak niet te hanteren. Loek 

[36] vergelijkt de snelheid in de grenslaag met een isentrope 

snelheid, berekend door vanaf de rand van de grenslaag tot aan de wand 

de stroming isentroop te veronderstellen, de drukgradiënt in de 

grenslaag in eerste benadering gelijk te stellen aan de drukgradiënt 

op de rand en de Bernoulli vergelijking te gebruiken. Schepers [1] 

lost het probleem op door de gemeten snelheid te vergelijken met de 

maximale snelheid in de grenslaag en de plaats waar de snelheid 

maximaal is als rand van de grenslaag te nemen. Deze methode heeft als 

nadeel dat de stroming aan de rand van de grenslaag niet isentroop is. 

Hier wordt de methode van Loek aangehouden en wordt de snelheid 

dimensieloos gemaakt met de isentrope snelheid U. : 
lS 

U* = u I u. 
lS 

(5.13) 

(5.14) 

De isentrope druk p. wordt berekent met (5.8) met gebruik van de 
lS 

isentrope snelheid en dichtheid. In een grenslaag op een vlakke wand 

gaat deze definitie over op de gebruikelijke definitie voor U*. 
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De locale totale temperatuur, gegeven door: 

(5 0 15) 

wordt gewoonlijk als volgt dimensieloos gemaakt: 

T* = (T - T ) / (T - T ) t W t,oo W 
(5.16) 

Dit betekent dat T* = 0 en T* = 1. w 00 

De Crocco-relatie tussen snelheid en temperatuur wordt afgeleid uit de 

grenslaagvergelijkingen met het getal van Prandtl, Pr = 1, en een 

adiabatische wand, of met Pr = 1 en ap I as en aT /as gelijk nul [ 28] 0 w 
De oplossing kan geschreven worden in de vorm: 

c T = -! U2 + B.U + C 
p 

(5.17) 

Doordat au/an :f 0, kan de randvoorwaarde voor een adiabatische wand 

(5.10) worden geschreven als: 

(5.18) 

De coëfficiënt B in (5.17) is dan gelijk nul en derhalve is C gelijk 

aan cp Tt. De totaaltemperatuur is onder deze voorwaarden dus 

constant, de recoveryfactor r is gelijk aan 1 en de relatie (5.16) 

verliest zijn betekenis. 

Vaak wordt een relatie als (5.17) ook gebruikt in gevallen waarin 

Pr :f 1 en r :f 1. Men schrijft deze voor een vlakke wand als: 

c ( Tt - T ) = - ! A • U 2 
p w (5.19) 

ofwel: 

T* = U* 2 (5 0 20) 

In deze vorm is de uitdrukking ook bruikbaar voor een grenslaag op een 

gekromde wand. Deze gemodificeerde Croccorelatie sluit dicht bij de 

wand goed aan bij de experimentele data, maar geeft aan de rand van de 
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grenslaag niet de hogere T* die gemeten wordt (fig 5.1). 

L2 

ü 

~ Moo 
0 4.11 
0 3.96 

tm Whitfield & High 
Crocco 
Modilied Crocco 

fig 5.1 
l 

theoretische en experimentele temperatuur-snelheid relaties 

voor een adiabatische vlakke wand 

Dit laatste verschijnsel ontstaat doordat bij Pr kleiner dan 1 de 

warmte sterker naar de rand van de grenslaag diffundeert. Jverigens is 

T* een zeer gevoelige parameter, een afwijking van 10 % in T* 

resulteert bij M = 1 in een fout van 0,2 % in Tt. 

Whitfield en High [34] geven een afleiding voor een T*- U* relatie die 

een betere aansluiting geeft met de experimentele data (fig 5.1). 

Daarbij veronderstellen zij dat de grenslaag met een machtprofiel 

beschreven kan worden: 

u I u = (y I ó)llm 
e 

(5. 21) 

De relatie die zij dan afleiden is te schrijven als: 

T - T = (1 - Pr ) . (T - T ) . f (M , ex, U*) ( 5. 22) t t,oo m t,oo 00 00 

De volledige vergelijking is opgenomen in de appendix. De berekende 

recoveryfactor is afhankelijk van het getal van Mach, M
00 

, van ex , en 

van het getal van Prandtl, Pr • ex is 5/2 m, de macht in (5. 21). Het 
m 

getal van Prandtl geeft hier de verhouding van het totale (turbulente 

en visceuse) impulstransport ten opzichte van het totale 

warmtetransport en wordt over de gehele grenslaag constant 

~erondersteld. Uit fig 5.2 kan P~ bepaald worden wanneer de 

recoveryfactor experimenteel is vastgesteld. 
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0 " 7 0~----~5~----~1~0-----715~--~20 

fig 5.2 Getal van Prandtl als functie van M en r. 

Sinclair en Whitfield [33] gebruiken deze relatie om interfero

metriemetingen in een subsone grenslaag te verwerken. Ook bij de 

berekening van het getal van Mach uit de resultaten van de 

grenslaagmeting van hoofdstuk 4 zal van deze relatie gebruik worden 

gemaakt. 

5.2.3 wandtemperatuur 

Het getal van Mach en de snelheid kunnen alleen nauwkeurig berekend 

worden uit de gemeten dichtheid wanneer bekend is of de wand een goede 

warmteisolator is of niet. Om dit na te gaan is de situatie als volgt 

gemodelleerd (fig 5.3). 

1 = ~~ 
lucht 

brons 

hout 

fig 5. 3 wand van de meetsectie 

De onderwand is gemaakt uit een lichte houtsoort met daarover een 

dunne plaat van fosforbrons (0.4 mm). In het hout geldt de 

warmtediffusievergelijking, terwijl de bronslaag zich gedraagt als een 

warmtecapaciteit met een perfecte geleiding. Van de bronzen plaat naar 
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de stromende lucht zal een warmteflux q stromen wanneer de 

wandtemperatuur afwijkt van de adiabatische wandtemperatuur. Voor deze 

warmtestroom wordt de volgende benadering gehanteerd: 

( 5. 23) 

Deze geldt eigenlijk alleen voor Pr = 1 [28]. De vergelijking wordt 

dimensieloos geschreven met: 

waarin T
0 

de begintemperatuur 

aC 
L=À.pc 

is, 

(a) (5. 24) 

(b) 

(c) 

(d) 

Dit geeft de volgende vergelijking met rand- en beginvoorwaarde: 

uE;O, Tii;;Ü (a) 

u=O, Tii;;Ü (b) (5.25) 

a = 1 uE;O, T=Ü (c) 

Deze vergelijking is numeriek opgelost met de gegevens van tabel 5.1 

waarvan wordt aangenomen dat ze de omstandigheden in de tunnel goed 

karakteriseren. 

Uit fig 5.4 blijkt dat na 2 minuten de wandtemperatuur redelijk 

stabiel blijft. Een kleine afwijking van de adiabatische 

wandtemperatuur, enkele procenten van het oorspronkelijk 

temperatuursverschil, blijft nog lange tijd aanwezig. 
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Tabel 5.1 

parameters voor berekening van de wandtemperatuur 

a = 5 10 2 J /m 2 • s .K 

c 1 10 3 J /m 2 .K 

À = 6 10 2 J/m.s.K 

pc 5.4 10 
5 3 = J/m .K 

1512.1. 12.1 212.112.1.12.1 

t (s) 

fig 5. 4 verloop van de wandtemperatuur 

Het gedrag van de wandtemperatuur is sterk afhankelijk van a. De 

warmtecapaciteit van de bronslaag speelt op de lange duur nauwelijks 

meer een rol. Uit (5.24 c) blijkt dat de tijd waarin een bepaalde 

temperatuur bereikt wordt dan evenredig is met 1 I a 2 • 
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5.3 Opstelling 

In de wand van de tunnel zijn een vijftal thermokoppels aangebracht om 

de wandtemperatuur te meten. De thermokoppels zijn onder tegen de 

fosforbronsplaat gemonteerd op 35 mm van de zijwand af. Tabel 5.2 

geeft de plaats van de thermokoppels. 

Tabel 5.2 

TC x (mm) 

1 -69 

2 -24 

3 21 

4 21 

5 56 

Thermokoppel 3 en 4 zijn ieder aan een kant van de tunnel gemonteerd. 

De thermokoppels zijn niet geijkt, de temperatuur wordt uit de 

spanning berekent met behulp van de tabellen van [37]. 

5.4 Resultaten 

Bij de presentatie van de resultaten wordt weer een verdeling gemaakt 

in isentrope stroming en grenslaagstroming. De metingen van de 

wandtemperatuur worden apart behandeld. 
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5.4.1 isentrope stroming 

Met behulp van vergelijking (5.6) is de verdeling van het getal van 

Mach in de stroming berekend. Hierbij is in eerste instantie de 

dichtheid in punt 3 als referentie genomen omdat dan de beste 

aansluiting met de gemeten wanddrukken gevonden wordt. Fig 5.5 geeft 

de verdeling van het getal van Mach. 

fig 5.5 verdeling van het getal van Mach in de isentrope stroming 

Voor de schok is duidelijk een supersoon gebied in de stroming. Ook 

achter de schok is de stroming plaatselijk nog supersoon hetgeen ook 

door Schepers gemeten is. Wanneer punt 1 als referentie wordt genomen 

resulteert dit in een vrijwel identieke verdeling, zij het dat het 

getal van Mach overal 0.024 lager ligt. Ook dan is er sprake van een 

kleine supersone tong achter de schok. De waarden van het getal van 

Mach voor en achter de schok komen in het laatste geval beter overeen 

met de Rankine-Hugoniot vergelijkingen [32]. 
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5.4.2 wandtemperatuurmeting 

De gemeten wandtemperaturen laten zien dat de wand niet beschouwd mag 

worden als een adiabatische wand. Na een aanvankelijke snelle daling 

blijft de temperatuur nog lange tijd langzaam dalen ten opzichte van 

de suskamertemperatuur. In fig 5.6a is het verloop van de 

wandtemperatuur getekend. De temperaturen zijn gedeeld door de 

"gladgestreken" suskamertemperatuur ( fig 5. 6b). De meting is zo'n 15 

seconden na het starten van de tunnel begonnen, de wandtemperatuur is 

dan al gedaald van ca. 293 K naar ca. 273 K. 

151 
151 

T /T sus s 
...: 

U) 
;:l 
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IE-< -E-< 

I 
Cl 
Cl 

0..111 5111.111 1111111. 111 15111.111 2111111.ia 

t (s) 

fig 5.6a wandtemperaturen gedeeld door de "gladgestreken" 

suskamertemperatuur 

Duidelijk is te zien dat de wandtemperatuur na 200 seconden nog geen 

vaste waarde ten opzichte van de suskamertemperatuur bereikt heeft. 

Het effect is groter dan voorspeld door de berkeningen. De oorzaak 

hiervan is gezocht in de warmteafgifte van de wand in het inloopstuk 

van de tunnel (fig 5.7). 

De tunnel is hier dubbelwandig, de binnenwand is van 6 mm dik staal. 

De warmteafgifte van de binnenwand van het inloopstuk is evenredig met 

het verschil tussen de wandtemperatuur en de adiabatische 

wandtemperatuur. De laatste is bij lage getallen van Mach nagenoeg 
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fig 5. 7 suskamer en inloopstuk voorafgaand aan de Machblokken 

gelijk aan de suskamertemperatuur. De warmte die door de binnenwand 

wordt afgestaan wordt door de stroming meegevoerd over de wand van de 

meetsectie. 

Aan de buitenzijde van de binnenwand is een thermokoppel gelijmd. In 

een meting van 12 minuten is het verloop van de wandtemperaturen en de 

suskamertemperatuur geregistreerd (fig 5.8). 

Uit de figuur blijkt dat het temperatuursverschil tussen binnenwand en 

suskamer bijzonder langzaam daalt. Na 10 minuten is het verschil nog 
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fig 5.8 verloop van de wandtemperatuur in het inloopstuk (T. ), de 
1 

suskamertemperatuur en de wandtemperaturen in de meetsectie 

tijdens een run 

steed 3 K. Verder is ook hier waarneembaar dat de wandtemperatuur in 

de meetsectie na een snelle daling, langzamer naar de adiabatische 

wandtemperatuur gaat dan verwacht. 

5.4.3 grenslaagstroming 

Uit de gemeten dichtheid is het getal van Mach en de snelheid berekend 

zoals aangegeven in de theorieparagraaf. Fig 5.9 geeft het berekende 

Machprofiel. Daarbij dienen een aantal punten te worden opgemerkt: 

De meetpunten waar de dichtheid gemeten is liggen op een verticale 

lijn, dus niet loodrecht op de wand. De drukgradiënt is daarvoor 

gecorrigeerd. 

De kromtestraal van de stroming bepaald uit de gemeten Clp I Cln in de 

isentrope stroming is 850 mm, terwijl de kromtestraal van de wand 
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ter plekke x = 24 mm gelijk is aan 500 mm. In vergelijking (5.8) is 

voor de kromming 850 mm aangehouden in overeenstemming met de 

wijze waarop Loek [36] het drukverloop in de grenslaag beschrijft. 

De invloed van de kromtestraal op het uiteindelijk snelheidsprofiel 

is overigens gering. 

de recoveryfactor was op het tijdstip waarop de meting gedaan werd 

(t = 280 s) 0.91, hoger dan de normale waarde r ~ 0.89. De 

wandtemperatuur is dus nog niet op de adiabatische waarde, hetgeen 

niet verwonderlijk is gezien de resultaten van de vorige paragraaf. 

De berekening van de snelheid en het getal van Mach is daarom ook 

gedaan met de vergelijking van Whitfield en High [34] voor een niet 

adiabatische wand (zie appendix), met recoveryfactor 0.89. De 

verschillen blijken te verwaarlozen. 
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fig 5.9 Machprofiel in de grenslaag ter plekke x = 24 mm 

Om de resultaten te kunnen vergelijken met de metingen van Schepers 

zijn de snelheid en de afstand tot de wand op dezelfde manier 
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In het bovenste deel van de grenslaag, tot y/o = 0.2 (y = 1.2 mm) is 

de overeenkomst goed, dichter bij de wand wordt door Schepers een 

lagere snelheid gemeten. 

Dit verschil uit zich ook in de gemeten c f' Om deze te bepalen is U/Ue 

uitgezet tegen log y.Ue/Ve • In het onderste deel van de grenslaag, 

waar de logaritmische wandwet geldt, moeten de meetpunten op een lijn 

komen te liggen die hoort bij een waarde van cf [1]. Fig 5.11 laat 

zien dat de onderste vier meetpunten inderdaad op een lijn liggen. De 

bijhorende cf is 1.93 • 10- 3
• 

Dit is significant hoger dan de waarde die door Schepers bepaald is, 

c f = 1. 65 • 10- 3
• Overigens heeft Schepers ook de c f gemeten met een 

Preston-buis, waarbij de waarden 1.71 en 1.75 • 10- 3 gevonden zijn. 
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fig 5.11 
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Clauserplot van de metingen met de interferometer (e) en de 

metingen van Schepers (+) 

de lijnen geven het snelheidsverloop volgens de 

logaritmische wandwet voor verschillende waarden van cf 

5.5 Conclusie en discussie 

De bepaling van het getal van Mach in de isentrope stroming geeft 

goede resultaten. Berekening met punt 1 als referentie geeft een 

verdeling die het best met de Rankine-Hugoniot vergelijkingen 

overeenkomt. Berekening met punt 3 als referentie geeft over het hele 

veld een getal van Mach dat ca. 0.024 hoger ligt. De verschillen zijn 

niet groot maar geven toch voldoende aanleiding om een ijking van de 

wanddrukgaatjes en een bepaling van de tweedimensionaliteit van de 

stroming uit te voeren, zoals voorgesteld in hoofdstuk 4. 

De wand in de meetsectie blijkt zich niet te gedragen als een 

adiabatische wand, hetgeen tot nu toe wel steeds is aangenomen. De 

berekening laat zien dat de wandtemperatuur lange tijd iets boven de 

adiabatische temperatuur kan blijven. De meetresultaten geven aan dat 

de situatie in werkelijkheid nog slechter is. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de warmte die door de wand van het 
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inloopstuk wordt afgestaan door de stroming wordt meegevoerd over de 

wand van de meetsectie. Hierdoor daalt de wandtemperatuur in de 

meetsectie langzamer dan berekend was. De hoeveelheid gegevens die 

deze hypothese bevestigen is echter zeer summier. In ieder geval is 

het noodzakelijk de wandtemperatuur in de meetsectie te registreren en 

het interferentiepatroon zo laat mogelijk na het starten van de tunnel 

vast te leggen. 

Het gemeten grenslaagprofiel wijkt duidelijk af van de resultaten van 

Schepers. Voor een deel is dit te wijten aan de invloed van de 

zijwandgrenslagen op de gemeten dichtheid. Wanneer hiervoor een 

eenvoudige correctie wordt toegepast, waarbij wordt aangenomen dat de 

zijwandgrenslagen hetzelfde profiel hebben als de grenslaag op de 
1 

onderwand, dan verandert de gemeten cf hierdoor van 1.93 • 10- 3 naar 

1.80 • 10=3
• Dit is aanmerkelijk dichter bij de waarde die door 

Schepers gemeten is. Ook de snelheidsprofielen vertonen dan een 

grotere overeenkomst. De invloed van de zijwandgrenslagen is dus niet 

te verwaarlozen en het is beslist noodzakelijk hier meer studie naar 

te verrichten wil men op deze methode van grenslaagmeting kunnen 

vertrouwen. 
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6. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Jm de holografische interferometer als standaard meetinstrument te 

kunnen gebruiken en de mogelijkheden optimaal te kunnen benutten zijn 

nog enige verbeteringen nodig. Een aantal hiervan is al genoemd in de 

hoofdstukken 3,4 en 5 en zal hier nog eens samengevat worden. 

Een steeds terugkerend punt in dit verslag wordt gevormd door de 

zijwandgrenslagen. De stroming sordt door deze grenslagen beïnvloedt. 

Hiervan zal bij hogere getallen van Mach voor de schok nog grotere 

hinder worden ondervonden. Uit oliefilm metingen van Schepers [1] 

blijkt namelijk dat de stroming dan steeds meer driedimensionale 

eigenschappen gaat vertonen. Figuur 6.1 laat een aantal van de 

resultaten zien, waaruit dit duidelijk naar voren komt. 

oliefilmmeting indemeetsectie van de ST 15 tunnel bij een 

getal van Mach voor de schok van 1.15 (links) en van 1.37 

(rechts) 

~aast deze beïnvloeding van de stroming, hebben de zijwandgrenslagen 

ook ~en storende werking op de metingen met de interferometer. Dit 

blijkt met name het geval te zijn bij de grenslaagmetingen. Dit wordt 

goed g~ïllustreerd door de grenslaagmetin5 die in hoofdstuk 4 en 5 

uitgewerkt is, waarbij de gemeten cf door een correctie voor deze 

invloed verandert van 1.93 . 10- 3 naar 1.80 . 10- 3
• 

De best~ manier om dit soort problemen te voorkomen is het afzuigen 

~an de zijwandgrenslagen. Dit wordt ook al door Schepers opgemerkt. 
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Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, moeten de 

zijwandgrenslagen beter bestudeerd worden zodat de metingen 

nauwkeuriger gecorrigeerd kunnen worden. 

Een tweede probleem wat meermalen opduikt is de keuze van het 

referentie-faseverschil, of de referentiedichtheid. In het HSL wordt 

al enige tijd gewerkt aan een instrument waarmee op één punt in het 

interferentiepatroon het faseverschil tussen beide bundels vanaf het 

starten van de tunnel wordt bijgehouden. Hierdoor is overal in het 

interferentiepatroon het absolute faseverschil tussen beide bundels te 

bepalen. Wanneer deze techniek bovendien gecombineerd wordt met een 

voldoende aantal drukgaatjes in een van de zijruiten, kan direct 

informatie over de zijwandgrenslagen worden verkregen door het 

absolute faseverschil te vergelijken met de dichtheid berekend uit de 

gemeten druk. 

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de wand 

niet beschouwd mag worden als een adiabatische wand. Dit probleem 

speelt met name in de winter, wanneer de suskamertemperatuur 20 tot 30 

graden lager kan zijn dan de begintemperatuur. Bij het getal van Mach 

waarbij het huidige onderzoek gedaan is, is het voldoende enkele 

minuten te wachten na het starten van de tunnel voordat het 

interferentiepatroon vastgelegd wordt. Bij hogere getallen van Mach, 

wanneer er loslaatgebieden optreden waar de cf en daarmee ook de 

warmtegeleiding van de grenslaag drastische daalt (l],;wordt het 

effect veel sterker en zal een correcte berekening van het getal van 

Mach uit de gemeten dichtheid in de grenslaag moeilijker worden. 

Ook het gebruik van de holografische techniek kan verder 

geoptimaliseerd worden. Wanneer door het toepassen van een ander 

ontwikkelprocedé en het veranderen van de laserconfiguratie de 

belichtingstijd voldoende teruggebracht kan worden, kunnen hologrammen 

gemaakt worden met een draaiende tunnel. Het interferentiepatroon kan 

dan achteraf uitvoerig bestudeerd worden. Dergelijke hologrammen 

kunnen ook gebruikt worden om de beinvloeding van de stroming door 

meetbuizen te visualiseren. 

Het is jammer dat op de vakgroep niet meer literatuur over de 

toepassing van holografische interferometrie bij soortgelijk 

stromingsonderzoek aanwezig is. Tijdens het afstudeerwerk is enig 
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literatuuronderzoek gedaan, dat enkele interessante artikelen 

opgeleverd heeft: het artikel van Phillips en Porter [20] 

bijvoorbeeld, over een ander ontwikkelprocedé voor hologrammen, en het 

artikel van Whitfield en High [34] over een temperatuur

snelheidsrelatie. Te verwachten is dat met een gedegen 

literatuuronderzoek meer nuttige artikelen gevonden kunnen worden. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat holografische 

interferometrie een meettechniek is met vele mogelijkheden. Met name 

de korte meettijd en het feit dat deze optische methode de stroming 

niet beinvloedt zijn aantrekkelijke eigenschappen bij de bestudering 

van transsone stromingen in tunnels van het blow-down type. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat de resulaten die met deze techniek 

bereikt kunnen worden zeer bevredigend zijn. In het isentrope 

stromingsveld is het getal van Mach eenvoudig te bepalen en ook in 

grenslaagstromingen blijkt het ondanks de hinderlijke invloed van de 

zijwandgrenslagen mogelijk tot dicht bij de wand het Machprofiel te 

berekenen en de wandschuifspanningscoëfficiënt te bepalen uit de 

gemeten dichtheid. 
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LIJST VAN VEELGEBRUIKTE SYMBOLEN 

Deze lijst bevat alleen symbolen die vaker worden gebruikt. De overige 

symbolen worden ter plekke verklaard. 

a,b coëfficiënten 

c geluidssnelheid 

cf wandschuifspanningscoëfficiënt 

c soortelijke warmte bij constant volume 
V 

c soortelijke warmte bij constante druk 
p 

C Warmtecapaciteit 

E veldsterkte 

f br~ndpuntsafstand 

i 

I 

k 

K 

1 

L 

M 

n 

0( .. ) 

p 

q 

R 

s 

s opt 
t 
-+ 
t 

T 

u 

u 

x,y,z 

imaginair getal, i 2 = -1 

intensiteit 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

Gladstone-Dale coëfficiënt 

lengte, afstand 

lengte meetsectie 

kental wandtemperatuurvergelijking 

getal van Mach 

brekingsindex 

coÖrdinaat loodrecht op de wand 

orde 

druk 

warmteflux 

gasconstante 

coÖrdinaat langs straal, of langs de wand 

afgelegde optische weg 

tijd 

richtingsvector 

temperatuur 

dimensieloze coÖrdinaat 

snelheid 

coÖrdinaten 

voorwerpsvlak 
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y 

6 

IJ 

e 

À 

hoek 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

verhouding tussen c en c 
p V 

grenslaagdikte 

verschil, toename 

hoek 

dimensieloze temperatuur 

golflengte 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

v viscositeit 

T dimensieloze tijd 

~ plaatsafhankelijk deel van de fase 

~ differentiaaloperator 

1 .• 1 absolute waarde, lengte 

subscripts en superscripts 

e bij intrede I rand grenslaag 

i,j,k,m indices 

is i sentroop 

obj,ref object- resp. referentiebundel 

s bij constante entropie 

t totaal-

sus suskamer-

w wand-

* dimensieloze grootheid 

co rand grenslaag 

- 88 -



LITERATUURLIJST 

[1] J.G. Schepers 

[ 2] 

"Een experimenteel onderzoek aan de interactie tussen een schok

golf en een turbulente grenslaag op een convexe wand bij een 

getal van Mach van 1.15 en een getal van Mach van 1.37 voor de 

schokgolf" 

Ingenieursverslag TH Delft, afd L&R, 1986 

E.E. Shamier 
I 

"Berekening van dichtheidsverdelingen uit interferentiebeelden 

die met behulp van een holografische interferentiemeetopstelling 

zijn gemaakt" 

verslag vijfdejaarsopdracht TH Delft, afd L&R, 1982 

[3] A.H.J. van der Post, A.T. Sambo 

"Holografische experimenten bij transsoon windtunnelonderzoek" 

intern rapport TH Delft, afd L&R, 1983 

[4] N.J. Dalphis, A.W. van Gent 

"Bruikbaarheid van holografische interferometrie voor stromings

onderzoek" 

intern rapport TH Delft, afd L&R, 1983 

[5] L.A. van der Laan 

"Experimenten op het gebied van de holografische interferometrie 

in windtunnelonderzoek" 

intern rapport TH Delft, afd L&R, 1984 

[6] R.E. Melnik 

"Turbulent interactloos on airfoils at transonic speeds -

Recent developments" 

AGARD CP-291 pp 10.1-10.34, 1981 

- 89 -



[7] T.G. Adamson, A.F. Messiter 

··Analysis of twodimensional interactions between shock waves 

and boundary layers" 

Ann. Rev. Fluid Mech. vol 12, pp 103-138, 1980 

[8] J. Ackeret, F. Feldman, N. Rott 

"Untersuchungen an Verdichtingssto~en und Grenzschichten in 

Schnell bewegten Gasen" 

Mitteilungen aus dem Institut fur Aerodynamik, ETH Zurich, 

1,r 10, 1946 

[9] G.E. Gadd 

"Interactions between normal shock waves and turbulent boundary 

layers" 

ARC R&M 3262, 1962 

[10] W. Lauterborn, A. Vogel 

"Modern optical techniques in fluid dynamics" 

Ann. Rev. Fluid Mech., 16, pp 223-224, 1984 

[ 11] M. Young 

Opties and Lasers" 

New York, 1977 

[12] J. Delery, J. Surget, J.P. Lacharme 

"Interferometrie holographique quantitative en ecoulement 

transsonique bidimensionnel" 

Rech. Aerosp. no. 1977-2 (marz-april), pp 89-101 

[13] J. Surget 

"L'interferometrie holographique applique a l'etude des 

milieux fluides" 

Mesures-Regulation-Automatisme, juni 1977 

[14] R.E. Faw, T.A. Dullforce 

"Holographic interferometry measurement of convective heat 

transfer beneath a heated horizontal plate in air" 

Int. J. Heat & Mass Transfer, vol 24, no. 5, pp 859-869, 1981 

- 90 -



[15] P.J. Walklate 

"A two wavelength holographic technique for the studie of 

two-dimensional thermal boundarylayers" 

Int. J. Heat & Mass Transfer, vol 24, no. 6, pp 1051-1056, 1981 

[16] M. Francon 

''Holography" 

New York I London 1974 

[17] "Standard Mathematical Tables" 

ed. S.M. Selby, Ohio, 1967 

[18] M. Young, F.H. Kittredge 

"Amplitude and Phase Holograms Exposed on Agfa-Geveart 

10E75 Plates" 

Appl. Opt. vol 8, no. 11, pp 2353-2354, 1969 

[ 19] "NDT /Holografie" 

Agfa-Geveart Technische Informatie nr. 271 

[20] N.J. Phillips, D. Porter 

"An advance in the processing of holograms" 

Journ. of Phys. E, vol 9, pp 631-634, 1976 

[21] W.D. Bachalo, M.J. Houser 

A real-time interferometer technique for compressible flow 

research" 

AIAA-84-1600, 1984 

[22] A.G. Havener, R.J. Radley 

"Turbulen,t boundary layer flow separation measured using 

holografie interferometry" 

AIAA-73-664, 1973 

[23] O.N. Stavrondis 

"The opties of rays, wavefronts and caustics" 

New York, London, 1972 

- 91 -



[24] J.O. Bunting, D.S. Devoto 

"Shock tube study of the thermal conductivity of argon" 

SUDAAR 313, juli 1967 

[25] F.R. McLarnon, R.H. Muller, C.W. Tobias 

''Derivation of one-dimensional refractive-index profile 

from interferograms" 

J. Opt. Soc. Am., vol 65, no. 9, pp 1011-1018, 1975 

[26] W.L. Howes, D.R. Buchele 

J. Opt. s. Am. vol 56, pp 1517- , 1966 

[27] G.P. Watchell 

Ph. D. Thesis, Princeton University, 1951 

Abstract: Phys. Rev. 78, pp 333- , 1950 

[28] H. Schlichting 

"Boundary-layer theory" 

McGraw-Hill 1978 (7de editie) 

[29] G.C. de Vries 

stageverslag Vakgroep Transportfysica 

afdeling Techn. Natuurkunde, TH Eindhoven 

[30] "Equations, tables and charts for compressible flow" 

NACA report 1135 

[31] G.J.J. Ruijgrok 

"Gegevens van de atmosfeer" 

Handleiding VTH-71, afd L&R, TH delft, 1970 

[32] M.E.H. van Dongen 

"Gasdynamica" 

dictaat afd. N, TH Eindhoven, 1982 

- 92 -



[33] o.w. Sinclair, D.L. Whitfield 

"Holographic interferometry measurements of subsonic 

boudary layers" 

AIAA 78-1193, 1978 

[34] D.L. Whitfield, M.D. High 

"Velocity-temperature relations in turbulent boundary 

layers with nonunity Prandtl numbers" 

AIAA Journ. vol 15, no. 3, pp 431-434, 1977 

[35] A.J. Laderman 

"Total temperature-velocity relation in turbulent compressible 

boundary layers" 

Int. J. Heat Mass Transfer, vol 24, no.12 pp 1990-1992, 1981 

[36] R.C. Loek 

"A review of methods for predicting viscous effects on 

airfoils and wings at transonic speeds" 

AGARD-cP no. 291, pp 2.1-2.32, 1981 

[37] "Handbook of Chemistry and Physics" 

ed. R.c. Weast 

Ohio 1973-1974 (54e ed) 

- 93 -



A. Belichting en ontwikkeling van de holografische plaat 

De belichting van de holografische platen is als volgt uitgevoerd. 

De laser werd ingesteld op een vermogen waarbij de totale intensiteit 

(object- en referentiebundel) op het vlak van de holografische plaat 

gelijk was aan LW 2.8 (25 ASA), gemeten met een belichtings-

meter met diffusor. Voor een sluitertijd van 1/125 s werd het vermogen 

van de laser vervolgens een factor 10 opgevoerd. 

De platen werden vervolgens behandeld volgens het procedé aangegeven 

door de fabrikant: 

1. Ontwikkelen 

2 min. in GP 61 (20°C) met de volgende samenstelling: 

700 ml water 

6 g MET OL 

7 g Hydrochinon 

0.8 g Phenidone 

30 g Na so 

60 g Na co 

2 g ~r 

1 g Na EDTA 

water tot 1 liter 

2. Spoelen in stromend water (2o~c), 2 min. 

3. Fixeren in Agfa-Geveart snelfiseer G 321 (1 + 4) (2o~c), 2 min 

4. Spoelen in stromend water (20<C), 2 min. 

5. Bleken in bad met samenstelling: 

water 

Fe(NO ) .9H 0 

KBr 

600 ml 

150 g 

30 g 

300 g Fenosafranine opgelost in 200 ml ethanol 

water tot 1 liter 

gebruiken in verdunning 1 + 4 delen water (20°C) 
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6. Spoelen in stromend water, 5 min (20~) 

7. Spoelen in gedemineraliseerd water met 1 deel Agepon op 

200 delen water 
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B. Gebruikte apparatuur 

Laser: Spectra Physics 2020-5 

vermogen single-line (514 nm) 2 W 

Microscoop objectieven: 10X, 20X en 40X 

diverse fabrikanten 

Pinhole's: 10 ?m en 25 .~m 

Drukopnemers: Druck Limited 

PDCR~6o en PDCR-22 

Drukopnemer voor buitendruk en ijking: Mensor 
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C. Temperatuur-snelheid relatie van Whitfield en High 

Whitfield en High (34) leiden uit de grenslaagvergelijkingen 

op de volgende manier een relatie af tussen snelheid en temperatuur. 

Zij gebruiken de volgende afspraken: 

A = (-y-))M<» 1 

f = function defined by Eq. (8) 
H =specific total enthalpy 
H<» =H<»!h<» = l+A/2 
h = speci fic enthalpy 
ïi =h!h<» -
~ 0 =zeroth-order ïi 
h 1 = first-order h 
k = molecular thermal conductivity 
k, = eddy thermal conductivity 
M =Mach number 
m =u='1 11

"', usedhereinasm=7 
Prm =mixed Prandtl number, cp(J.L+J.L,) l(k+k,) 
r =recovery factor, r= (Ta··- T<») !(To.<»- T<») 
T = mean static temperature 
T0 = local total temperature 
T =(To-T •. ) !(To.<»- Tw) 
~ = mean flow velocity 
U =U/U<» 
U1 =U/(TwiPw)" 
Y =distance normalto surface 
a = (5!2)m 
'Y =ratio of specific heats 
t. = defined by Eq. (I 0) f or constant temperature wall and 

by Eq. (13) for an adiabatic wall 
ó = boundary-layer thickness 
f =1-Prm 
'I = Y!ó 
J.L = molecular viscosity 
J.L 1 =eddy viscosity 

r . = defined by Eq. (9) for constant temperature wall and 
by Eq. (12) for an adiabatic wall 

p =density 
T = total shear stress 

Subscripts 

aw = adiabatic wall 
w =wall 
oo = boundary-layer edge 

Ze gaan bij hun analyse uit van de volgende vergelijking die verkregen 

kan worden door in de grenslaagvergelijkingen T=T(U*) te substitueren. 

d 1h J dT dh 
--- + (1- Pr ) - -- - + Pr m (-y- I) M <» 1 = 0 
du 2 

m T du dU (1) 
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Verder wordt door hen aangenomen dat de schuifspanning is te schrijven 

als: 

(2) 

Om de coÖrdinaat n te elimineren wordt voor de grenslaag een snelheids

profiel van de vorm U* = n1/m gebruikt. Met de ideale gaswet wordt (1) 

dan: 

(3) 

Nu wordt verondersteld dat (1-Pr ) klein is, en wordt een oplossing m 
gezocht in een reeks met toenemende machten van (1-Pr ): 

m 

De nulde orde oplossing is gelijk aan de Croccorelatie: 

De eerste orde vergelijking luidt: 

d 1h, -a_ 1 dh 0 I (dh 0 ) 1 
--- = 4au - + ~ - +A 
du 1 du h0 du 

Voor een niet adiabatische wand is de oplossing hiervan: 

--- ---A-
h(u) =h,.+ (H<» -h,.)u--:zu 1 

+E[ 4aAu (l-ua+l) 4(H<»-h,.)u (1-u•) 
(a+ /)(a+2) (a+ 1) · 

+ ~ uu-u> + u-u>t<o> +utu> -J<u>] 
met 

J<u> = <tt.tA > r < r- tt.)t..lt- tt. 1- < r+ tt.)t..lt+ .611 

t=ÏI<» -"h .. -Au 

Voor een adiabatische wand is de oplossing te schrijven als: 

A- [ 4aA (-) 
h(Ü)=l+--:zU-u1)+E (a+l)(a+2) l-ua+2 

+ ~ u-ü 2> +Ju> -t<u>] 
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maar nu met: 

t=-Au (12) 

~= (2AH..,) 0 (13) 

Deze vergelijkingen zijn gebruikt om de metingen te verwerken. 

Bij de berekening van de snelheid uit de temperatuur is in navolging 

van Sinclair en Whitfield (33) een interval-halveringstechniek 

gebruikt. 
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