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· Een gasstroming met een laag Mach-getal kan in een· pijp met afgesloten 

zijtak laagfrequente akoestische resonanties veroozaken. 

Een aantal aspekten van het mechanisme van geluidsproduktie zijn onderzocht. 

Het geluid wordt gegenereerd door oscillaties in de serruiflaag in de 

T-vormige vertakking. Deze geluidsbron blijkt verzadiging te vertonen. 

De geluidsdruk in het systeem wordt maximaal wanneer de frequentie waarbij 

de bron optimaal funktioneert overeenkomt met de resonantiefrequentie van het 

pijpsysteem. 

Een energiebeschouwing aan een één-dimensionaal model van de resonator, 

met een druksprong als verzadigde bron, geeft goede voorspellingen van de 

invloed van de reflektie-eigenschappen aan de systeemgrenzen op de amplitude 

van de geluidsdruk. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

( voor zover ze buiten de kontekst waarin ze voorkomen van belang zijn) 

versterkingafaktor 

c geluidssnelheid 

d pijpdiameter 

D kistdiameter 

f frequentie 

F dipoolsterkte 

He Helmholu-getal 

I akoestische intensieteit 

k golfgetal 

L pijplengte 

M Mach-getal (• U /c) 
0 

m doorsnedeverhouding (• D2 /d 2 ) 

normaalvektor 

vermogen door de bron geleverd 

Pverlies uitgestraalde akoestische vermogen 

p 

R 

s 

Sr 

T 

u 
0 

druk 

komplexe drukreflektiekoëfficiënt 

energieflux-reflektiekoëfficiënt 

oppervlakte 

Strouhal-getal (• f•d/U J 
0 

temperatuur 

gemiddelde hoofdstroomsnelheid 

fasesnelheid van de hydrodynamische verstoring 

~·(U,Vl stationaire stroomsnelheid 

~·(u,vl snellieidsverstoring 

V totale snelheid 

~·(x,y,zl positievektor 

positie van de bron 

a wanddempingskonstante 

llp druksprong over de dipoollaag 

e: --d/L kleine parameter 

À golflengte 

\) kinematische viskositeit 

p dichtheid 

• stationaire snelheidspotentiaal 

4> akoestische snelheidspotentiaal 

6 impulsverliesdikte 

w •21rf hoekfrequentie 

n •Vxv wervelsterkte 

indices betekenen: 

r,+ 

1,-

i,I 

u,II 

z,III 

h 

in de stromingsrichting 

tegen de stroming in gericht 

instroompijp 

uitstroompijp 

zij tak 

de (hydrodynamische) schuiflaagverstoring 

betreffend 

kleine verst~ring 

FOURIER-decompositie: -iwt 
e 
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Hoofdstuk I INLEIDING 

1.1 Achtergrond van dit werk 

Een belangrijk onderdeel van het aardgastransportnetwerk van de N.V. 

Nederlandse Gasunie zijn de kompressorstations. 

In dergelijke stations bevinden zich meerdere kompressoren die, 

afhankelijk van de aardgasafname, al dan niet in bedrijf zijn. 

Het is dan ook onvermijdelijk dat zich hier situaties voordoen 

waarbij een pijpstroming afgesloten zijtakken passeert. 

Door de instabiliteit van de stroming langs het stilstaande gas in die 

zijtakken kunnen resonanties in het pijpsysteem opgewekt worden. 

Bij de stationaire werkdruk van ca. 60 bar zijn laagfrequente (5-15 Hz} 

drukpulsaties met een amplitude van 5 bar waargenomen. 

Het zal duidelijk zijn dat dergelijke drukfluktuaties schade toebrengen 

aan het netwerk. 

Om deze ongewenste drukfluktuaties te kunnen voorkomen dient inzicht 

verkregen te worden in het proces dat ze veroorzaakt, 

Dit afstudeerwerk maakt deel uit van het onderzoek naar deze verschijnselen, 

dat in een samenwerkingsverband tussen de vakgroep Transportfysika van de 

THE en de ~.V.Nederlandse Gasunie plaatsvindt. Het onderzoek moet 

uiteindelijk leiden tot ontwerpregels die liet optreden van stromings

geÏnduceerde pulsaties in het pijpleidingnetwerk zullen voorkomen. 
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1.2 StromingsgeÏnduceerd geluid ~n gaspijpen 

StromingsgeÏnduceerd geluid ontstaat waar de gasstroming een afgesloten 

zijtak passeert. Zo'n situatie is geschetst in figuur 1.2.1. 

snelheidsprotiel 

hoofdpiJp 

SCHUIFLAAG 

/ 
stroomopwaartse 

hoek 
.__\stroomafwaartse 

hoek 

zijtak 

-fig.(1.2.1)- Stroming in een pijp met çfgesloten zijtak 

In de T-vormige vertakking beweegt de gasstroom zich langs het vrijwel 

stilstaande gas in de zijtak. Bij de stroomopwaartse hoek gaat de wand-

grenslaag van de pijpstroming over in een "schuiflaag", het overgangs-

gebied tussen de hoofdstroming en het stilstaande gas. Onder nader te 

bespreken omstandigheden kan die schuiflaag gaan oscilleren. Deze 

schuiflaag-oscillaties veroorzaken drukpulsaties in het pijpsysteem. 

Er ontstaat een stabiel geluid wanneer schuiflaagoscillaties en druk-

pulsaties elkaar in stand houden. 
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Rockwell {Rockwell'83} geeft een overzicht van zichzelf in stand houdende 

oscillaties in stromingen. Hieruit blijkt dat dergelijke oscillaties, in 

het algemene geval van stroming langs een caviteit in een wand, gestuurd 

worden door een niet-lineair terugkoppelproces. 

Een dergelijk terugkoppelproces vinden we bij de geluirlsproduktie 1n door 

stroming gestuurde muziekinstrumenten ('blaasinstrumenten') zoals beschreven 

door Fletcher {Fletcher'79}. Hierbij worden in het terugkoppelproces twee 

wisselwerkende subsystemen onderscheiden, die gezamelijk het geproduceerde 

geluid bepalen (fig.1.2.2). 

stationaire_ GENERATeR _aandrijving RESONATOR _geluid 
stroming - -

---terugkoppeling 

-Fig.(1.2.2)- Systeemdiagram voor geluirlsproduktie (Fletcher'79) 

Een subsysteem is de RESONATOR, de begrensde ruimte waarin zich het 

akoestische veld opbouwt. Dit systeem gedraagt zich over het algemeen 

vrijwel lineair en kan meestal vanuit de klassieke methoden van de 

akoestiek beschreven worden. 

Het andere subsysteem is de GENERATOR, het mechanisme dat stromingsenergie 

omzet in drukfluktuaties. Dit systeem gedraagt zich over het algemeen 

niet-lineair, uit zichzelf of door koppeling met de resonator. 

Dit model kunnen we toepassen op de geluirlsproduktie in een doorstroomde 

pijp met een afgesloten zijtak, zoals geschetst in figuur 1.2.1. Het 

pijpsysteem werkt als resonator, de oscillerende schuiflaag als generator. 
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RESONATOR 

Resonantie blijkt op te treden bij frequenties (f), waarbij het Helmholtz-

getal, betrokken op de zijtaklengte (L ), voldoet aan de voorwaarde: 
z 

He 
f•L 

z 
=--

c 

n I 
~ 

2 4 

c 1s de geluidssnelheid. 

;n= I , 2, 3, •• (1.2.1) 

Dit betekent dat de amplitude van de staande golf in de zijtak maximaal 

is als de akoestische snelheid een maximum heeft in de T-vormige vertakking. 

Dezelfde resonantievoorwaarde wordt gevonden bij stroming langs een diepe 

caviteit in een wand {Rockwell'83}. Echter in het pijpsysteem, waar de 

hoofdpijp dezelfde diameter (d) heeft als de zijtak, is de totale geometrie 

van het systeem van belang. Dat blijkt uit een theoretische beschouwing 

van de voortplanting van laagfrequente golven in zo'n systeem {Bruggeman'85} 

en uit experimenten waarin de akoestische eigenschappen van de hoofdpijp 

gevarieerd werden {Merkus'84, Jutte'86}. 

GENERATOR 

Op grond van de studie van Rockwell {Rockwell' 83} kunnen we het schuiflaag-

gedrag, voor laagfrequente oscillaties bij een stroming met een laag Mach-

getal (M=U /c), onderverdelen in drie processen: 
0 

(I) Het akoestische veld induceert hydrodynamische verstoringen 1n de 

schuiflaag bij de stroomopwaartse hoek (fig.1.2.1). 

(2) Die verstoringen groeien aan in de instabiele schuiflaag, in stroom-

afwaartse richting. 

(3) Wisselwerking van de schuiflaagverstoringen en het akoestische veld 

levert een geluidsbron op. 
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De aangroei van hydrodynamische verstoringen in een geëxciteerde vrije 

schuiflaag, zonder invloed van wanden, wordt uitgebreid behandeld in de 

literatuur. Door de Kelvin-Helmholtz instabiliteit treedt een exponentiële 

groei van de schuiflaagverstoringen op, tot oprolverschijnselen 

ontstaan (fig.I.2.3). 

-Fig.(l.2.3)- Oprolverschijselen in een vrije schuiflaag 

(uit: Bechert'84) 

Als de verstoring aan het begin van de schuiflaag klein genoeg is, kan de 

eerste aangroei (vóór oprollen) worden beschreven met behulp van de lineaire 

stabiliteitstheorie, zoals blijkt uit vergelijking van de berekeningen van 

Michalke {Michalke'65} met experimenten 

{Freymuth'65,Bechert'84}. 

aan vrije schuiflagen 

In de T-vormige vertakking (fig.I.2.1) vertoont de aangroei van verstoringen 

1n de schuiflaag verzadiging. Daaruit blijkt dat de generator op zichzelf 

al een sterk niet-lineair element is in de terugkoppelcyclus (fig.I.2.2). 
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Experimenteel werd gevonden dat zichzelf in stand houdende schuiflaag-

oscillaties optreden bij diskrete frequenties (f), afhankelijk van de 

hoofdstroomsnelheid (U ) en de pijpdiameter (d) {Merkus'84; pijpen met een 
0 

ronde doorsnede}. Dat wordt uitgedrukt in een voorwaarde voor het Strouhal-

getal: 

f d n 
Sr=--~ u 2 

0 

n= I , 2. 3, ••• (1.2.2) 

Jutte {Jutte'86} vond in een .systeem van pijpen met rechthoekige doorsnede 

een maximale geluidsdruk bij een Strouhal-getal: 

Sr ~ 0.37 

Door middel van lokale drukmetingen toonde hij aan dat in dat geval de 

schuiflaagverstoringen bij de stroomop- en stroomafwaartse hoeken met 

elkaar in fase zijn bij optimale geluidsproduktie, zodat één golflengte 

van de instabiliteitsgolf in de zijtakbreedte past. Dus de verstoringen 

planten zich gemiddeld voort met een fasesnelheid: 

u ~ 0.37 u 
c 0 

Diezelfde fasesnelheid bleek ook metingen buiten het optimum te verklaren. 
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1.3 Inhoud van dit werk 

Met als leidraad het model van Fletcher (fig.1.2.2) ~orden in dit 

verslag een aantal aspekten van het mechanisme van geluirlsproduktie 

in gaspijpen nader bestudeerd. 

Eerst bespreken we de twee subsystemen, generator en resonator, afzonderlijk, 

waarna we ingaan op de koppeling van beide. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de generator. 

In en om de schuiflaag in de T-vormige vertakking Z1Jn snelheden 

gemeten. Het schuiflaaggedrag wordt vergeleken met de lineaire stabiliteits

theorie (§2.3). Een eenvoudig model van de bron volgt uit algemene 

aero-akoestische beschouwingen (§2.41 

Hoofdstuk 3 betreft de resonator. 

We stellen een één-dimensionaal model op voor deze resonator (§3.21. 

Ten behoeve van een vergelijking met het gemeten snelheidsveld in de 

vertakking benaderen we het akoestische veld ter plaatse door een twee

dimensionale inkompressibele potentiaalstroming (§3.31. In de laatste 

paragraaf komen de reflektie-eigenschappen aan d~ systeemgrenzen aan de 

orde (§3.4}. 

In hoofdstuk 4 bespreken we de effekten van koppeling van generator en 

resonator. We onderzoeken de voorwaarden voor het optreden van stromings

geÏnduceerde drukpulsaties in onze opstelling.(§4.2I. De in hoofdstuk 2 

gemodelleerde bron plaatsen we in het één-dimensionale model van de resonator 

uit hoodstuk 3. Met behulp van een energiebeschouwing aan dit eenvoudige 

model beschrijven we de invloed van de akoestische parameters op de 

geluidsproduktie.(§4.3}. 
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1.4 Experimentele Methoden 

OPSTELLING 

Experimenten zijn gedaan aan een laboratoriumopstelling, zoals geschetst 

in figuur 1.4.1. Deze bestaat uit aluminium pijpen met een vierkante 

doorsnede waarin lucht stroomt bij atmosferische druk. De zijwanden van 

de T-vormige vertakking bevatten een venster ten behoeve van Laser-Doppler 

snelheidsmetingen. De zijtak is afgesloten met een verplaatsbare zuiger, 

waarin een piëzo-elektrische drukopnemer is gemonteerd. 

De hoeken in de vertakking zijn afgerond met een kromtestraal d/JO= 6 mm. 

SUSKAMER 

L;=21.3 d=60 fu=1330 /:::800 
573 

0:1.80 

Lz=I.00-700 

drukopnflt'flflr 

ZUIGER 

p• 

-Fig.(L4.Jl- geometrie van de laboratoriumopstelling. 

de afmetingen zijn in mm gegeven. De pijpen en 

kisten hebben een vierkante doorsnede. 

De over de pijpdoorsnede geniddelde hoofdstroomsnelheid U wordt bepaald uit 
0 

het drukverschil p -p t k.k.' , gebruik makend yan de wet van Bernoulli, sus ver a 1.ng 

waarbij we aannemen dat de stroomsnelheid in de suskamer verwaarlooshaar klein 

is en dat de temperatuurT overal in het systeem gelijk is. 



-12-

Laser-Doppier Anemometrie (LDA) 

In de vertakking hebben we snelheden gemeten met LDA. 

De LDA-opstelling wordt besproken in appendix A-1. 

Snelheidsmeting~volgens het LDA-principe zijn gebaseerd op de 

relativistische frequentieverschuiving van monochromatisch lichtdat aan 

bewegende deeltjes verstrooid wordt (Doppler-effekt}. 

Het grote voordeel van deze methode is dat men stromingssnelheden kan 

meten zonder die stroming te beÏnvloeden. 

De gebruikte LDA-opstelling werkt volgens een 'verschil-bundel'-methode: 

In het snijvolume van twee koherente laserbundels meten we zo de snelheids

komponent van de stroming in de richting van de hoofdstroming. 

Omdat de stroming in de vertakking ~ee-dimensionaal van karakter is, hebben 

we ons beperkt tot het meten van één twee-dimensionaal snelheidsveld in het 

midden van de pijp. 

Het door de deeltjes in voorwaartse ricating verstrooide licht wordt op 

een fotomultiplier gefokusseerd. Het opgevangen signaal wordt verwerkt 

volgens het zogeheten 'counting-principe'. Korrelatie van de gemeten 

snelheidsverstoringen met zichzelf én met de synchroon gemeten geluirlsdruk 

aan het zuigeroppervlak in de zijtak geeft informatie over de amplitude 

en het relatieve fasegedrag van de snelheidsfluktuaties. 
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De Twee-Mikrofoon Methode 

De akoestische eigenschappen van de resonator hebben een grote invloed 

op de amplitude van de stromingsgeÏnduceerde pulsaties. 

De resonator-eigenschappen kunnen beschreven worden in een één-dimensionaal 

model van het pijpsysteem, waarbij de reflektiekoëfficiënten aan de grenzen 

van dat systeem experimenteel bepaald moeten worden. 

Daartoe maken we gebruik van een twee-mikrofoon methode {Seybert'77, Kathuriya 1 75, 

Jutte'86}. We bespreken deze methode in appendix A-3, 

De verhouding van de druksignalen, gemeten met de twee in de pijpwand 

gemonteerde drukopnemers (fig.I.4.II, blijkt voldoende informatie te 

bevatten om de reflektiekoëfficiënten te bepalen. _Bij de óerekening van 

de reflektiekoëfficiënten uit de druksignalen is rekening gehouden met 

de effekten van stationaire stroming in de pijpen. 

Brengt men deze stationaire stroming niet in rekening, dan resulteert dit 

in een relatieve fout in de reflektiekoëfficiënten evenredig met het 

Mach-getal (M=U /cl: 
0 

lêR/RI~ 70•M% (A-31., voor de toestand waarin 

deze metingen verricht zijn. 
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Hoofdstuk 2 De GENERATOR 

2.1 Inleiding 

De instabiele schuiflaag in een T-vormige vertakking in een pijpsysteem, 

zoals geschetst in figuur 1.2.1, werkt als generator in het geval dat 

stromingsgeÏnduceerde drukpulsaties in het systeem voorkomen. 

Figuur 2.1.1 toont het gedrag van de oscillerende schuiflaag, zichtbaar 

gemaakt met behulp van interferometrie {Grootes'SS} , op vier momenten 

in een periode van het oscillatieproces. 

Aan de hand van deze foto's bespreken we de drie processen die we in het 

schuiflaaggedrag onderscheiden (§1.21. 

t=O s t=l /4f s 

1 

A : HOOFDSTROMING 

B : STROOMOPWAARTSE HOEK 
t=1/2f s t=3/4f s 

C : STROOMAFWAARTSE HOEK 

D : ZIJTAK 

-Fig.(2.f.1)- Foto's van het schuiflaaggedrag{Grootes 1 85} 

Door injektie van koude stikstof in de 

zijtak zijn dichtheidsverschillen gekreëerd, 

die m.b.v. interferometrie zichtbaar 
gemaakt zijn. 
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(1) We zien dat de stroming bij de stroomopwaartse hoek tangentiëel 

loslaat. Aan de voorwaarde voor tangentiële afstroming, de zogenaamde 

Kutta-voorwaarde, kan, in aanwezigheid van een akoestisch veld, alleen 

voldaan worden als de akoestische snelheidsverstoringen ter plaatse 

gekompenseerd worden. Ter kompensatie worden wervels gevormd in de 

schuiflaag. 

(21 Onder invloed van de schuiflaaginstabiliteit groeien deze ~ydrodynamische 

verstoringen aan. Bij dit groeiproces wordt energiè uit de hoofdstroming 

opgenomen en omgezet in verstoringsenergie. 

(3) De schuiflaag vertoont de grootste instationaire heweging hij de 

stroomafwaartse hoek. We verwachten dan ook dat de geluidshron daar 

gelokaliseerd is. 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de verschillende aspèkten van het 

schuiflaaggedrag. 

We hebben lokaal stromingssnelheden gemeten in de T-vormige vertakking, 

met behulp van een Laser- Doppier snelheidsmeter (§2.21. 

De experimentele resultaten vergelijken we met een beschrijving van het 

gedrag van een vrije schuiflaag vanuit de lineaire stabiliteitstheorie 

{Michalke'65,Bechert'84} (§2.31. 

Tot slot bespreken we de geluidsbron (§2.41. 
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2.2 De Snelheidsverdeling in de T-vormige Vertakking 

In de laboratoriumopstelling (§1.41 hebben we met behulp van een Laser-Doppler 

snelheidsmeter lokaal snelheidsmetingen gedaan. 

Als eerste zijn tijdgemiddelde snelheidsprofielen U(yl in de vertakking 

gemeten op verschillende afstanden x van de stroomopwaartse hoek. Deze 

profielen zijn weergegeven in figuur 2.2.1, waarhij de vertikale positie y 

geschaald is met de impulsverliesdikte 8(xl, en de snelheid U(yLmet de 

hoofdstroomsnelheid u0 , de over de pijpdoorsnede gemiddelde stationaire 

snelheid in de aanstroompijp. 

De impulsverliesdikte 8 is gedefiniëerd op grond van deze gemeten gemiddelde 

snelheidsprofielen: 

e (xl_ = r .!!. (1 - ij ) dy 
-co U 0 0 

(2.2,Jl 

Hierin is U(x,y} de lokaal gemeten x-komponent van de gemiddelde snelheid. 

-4 -3 -2 -1 

1.0 
JL 
Uo 

OJ 

0 

-t6 ~ ro~ 0 x 
(Jo 0 

~d& x 
XJ'~ 

IQ-tV 

~ 

2 3 

x 15 
0 30 

6 
V 
0 
+ 

4 
-Yit 

60 
75 
105 
135 

5 

XII 

-Fig.(2.2.1}- Tijdgemiddelde snelheidsprofielen 

)( 
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In stroomafwaartse richting nemen de turbulente verstoringen in de 

schuiflaag toe, én de twee-dimensionale hydrodynamische verstoringen, die 

de schuiflaagbeweging veroorzaken. De aangroei van de impulsverliesdikte 

wordt gedomineerd door de toenemende schuiflaagbeweging. Fig 2.2.2 toont 

de diktegroei van de schuiflaag, uitgedrukt in het Strouhal-getal f•6/U • 
0 

ao2 

0.01 

0 

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

u--0 I A-- ·I 

-~ I 

20 1,0 ----+ 
X[mm] 

-Fig.(2.2.2l- groei van de 

schuiflaagdikte in stroom

afwaartse richting. 

Deze metingen vonden plaats bij een 

zijtaklengte L =599 nnn, een hoofdstroom
z 

snelheid U ~ 22 m/s en een verstoringsa 

frequentie f ~ 135 Hz. 

Vervolgens zijn, in samenwerking met Smits {Smits'86}, amplitude en fase 

van de snelheidsverstoringen u(~)_ gemeten in het veld boven de schuiflaag. 

De grootte van de verstoringen in de schuiflaag ( >20% van U 1 geeft 
0 

problemen bij het interpreteren van daar verricht'e metingen, zodat we ons 

in eerste instantie be?erkt hebben tot metingen in het geEied boven de 

schuiflaag. 

De amplituden van de snelheidsverstoringskomponenten in de stromingsrichting 

zijn weergegeven in figuur 2.2.3, in procenten van U , 
0 

De bijbehorende fase, gerelateerd aan het druksignaal dat we aan het zuiger-

oppervlak meten (fig.I.4.Il, is weergegeven in figuur 2.2.4, 
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2.3 Schuiflaaggedrag 

Het aangroeien van de hydrodynamische snelheidsverstoringen in de schuiflaag 

vergelijken we met de voorspellingen die de lineaire stabiliteitstheorie 

hierover doet. Uit de literatuur {Michalke'65, Bechert 184} kennen we de 

beschrijving van ruimtelijke aangroei van verstoringen in een vrije 

schuiflaag (zonder invloed van wanden}. 

We bespreken deze beschrijving in appendix A-2. 

Voor gelijkvormige snelheidsprofielen, in de vorm van een tangens hyperbolicus, 

geeft de Rayleigh-vergelijking (voor een twee-dimensionale, inkompressibele, 

niet-viskeuze stroming} een verband tussen het dimensieloze Strouhal-getal 

f8/U , betrokken op de impulsverliesdikte van de schuiflaag (81. de fase
a 

snelheid Uc en het golfgetal ~van de hydrodynamische verstoringen, én 

de ruimtelijke aangroei van deze verstoringen ( 1amplification rate 1 ~1. 

Figuur (2.3.1} geeft deze verbanden weer. 

0.8 

0.7 

a5 

as 
01, 

0.3 

0.2 

0.1 

ao~----~----~------+---~~ 
0 Q01 0.02 0.03 

-Fig, (2, 3.11- fasesnelheid U c, golfgetal ~ en yersterkings..,.. 

faktor ~ van de hydrodynamische verstoringen in 

een scliuiflaag met impulgverliesdîkte e, vs. 

Strouhal-getal f8/U0 {Michalke 165} 
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Per golflengte (~) van de hydrodynamische verstoringen neemt hun amplitude 

volgens deze theorie toe met een faktor: 

exp(~·~) (2.3.1) 

In onze experimenten lag f8/U tussen 0.002 en 0.013. 
0 

We zienin figuur 2.3.1 dat bij dergelijke Strouhal-getallen de volgende 

voorspellingen gedaan worden betreffende fasesnelheid en ruimtelijke groei: 

u > 0.7 u 
c 0 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

Uit (2.3.3) volgt dat de geÏntegreerde groeifaktor per golflengte van de 

hydrodynamische verstoringen evenredig is met: 

exp(~·~) m exp(2TI) ~ 500 (2.3.4} 

De geÏnduceerde verstoringen moeten bij de stroomopwaartse hoek de 

akoestische verstoringen kompenseren. Die verstoringen zijn in orde van 

grootte gelijk aan O.rU (§3.31. De exponentiële groei (2.3.4l zou de 
0 

twee-dimensionale schuiflaagverstoringen dus ooven de hoofdstroomsnelheid 

uittillen. 

Zoals te verwachten is wordt deze enorme verster~ing niet bevestigd door de 

LDA-metingen (fig. 2.2.21, noch door zichtbaarmaking van het schuiflaag-

gedrag (fig.2.1.1}. 

Als resonantievoorwaarde voor de generator vinden we experimenteel (§4.2l: 

Sr = f•d/U ~ 0.38 
0 

(2.3.5} 

Deze waarde komt overeen met de waarde die Jutte in zijn opstelling vond (§1.21. 

Wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt past ongeveer een hele hydrodynamische 

golflengte in de zijtakbreedte (d}, zoals we in §1.2 zagen. Dus de gemiddelde 

fasesnelheid van de verstoringen is dan gelijk aan: 
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(2.3.6) 

Ook hier geen bevestiging van de voorspelling (2.3.2}van de lineaire 

stabiliteitstheorie. 

Deze afwijkende resultaten geven aan dat de schuifl~ag zich inderdaad niet-

lineair gedraagt. De aangroei van de hydrodynamische verstoringen vertoont 

verzadiging. 

Experimenten van Brouwers {Brouwers 186} hebben inmiddels aangetoond dat de 

lineaire stabiliteitstheorie wel bruikbaar is om de voorwaarden voor het 

op gang komeu van zichzelf in stand houdende oscillaties van de schuiflaag 

te voorspellen. Door de wandruwheid in de pijp te verhogen beÏnvloeden we 

de impulsverliesdikte aan het begin van de schuiflaag (bij de stroomopwaartse 

hoek). Het blijkt mogelijk te zijn op deze manier het Strouhal-getal f6/U 
0 

zo groot te maken dat geen versterking meer optreedt (~-<OL Dan zal er ook 

geen resonantie meer optreden in het pijpsysteem. 

Het effekt van een afnemende versterkingsfaktor ~ bij een toenemende 

impulsverliesdikte is waarschijnlijk ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor 

de verzadiging in de aangroei van de verstoringen. Dit effekt is te beschrijven 

als we de theorie van Michalke aanpassen voor een schuiflaag met een langzaam 

lineair toenemende impulsverliesdikte {Tanovic 185} 

Daarbij kan het Strouhal-getal f6/U groter dan 0.04 worden. De Rayleigh 
0 

vergelijking heeft daar echter geen oplossingen meer. Willen we toch gedempte 

oplossingen vinden dan kan dat via de Orr~Sommerfeld~ vergelijking (A-2.J2l, 

waarbij we de limiet voor grote Reynolds-getallen moeten nemen. 

Betchov {Betchov'63$ geeft numerieke oplossingen van de Orr-Sommerfeld-

vergelijking voor temporele aangroei van verstoringen. Op analoge wijze 

moeten ook oplossingen voor ruimtelijke aangroei te vinden zijn. 
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2.4 De Geluidsbron 

0m de geluidsbron te kunnen bespreken introduceren we eerst een aantal 

begrippen uit de ~ero-ako~s~i~k_{Dowling'83,Howe 1 75}: 

Lighthili {Lighthill 1 52} definieerde, in zijn theorie van aerodynamisch 

geluid, geluidsbronnen als alle viskeuze en niet-lineaire effekten in de 

stroming. In zijn "akoestisch analogon" plaatst hij al deze termen 1.n het 

rechterlid van de golfvergelijking. Howe {Howe'75} leidde de akoestische 

analogie af voor het geval dat er een stationaire stroming is: 

In een isentrope stroming met een laag Mach-getal geldt, buiten de gebieden 

waar rotatie optreedt,de konvektieve golfvergelijking. De niet rotatievrije 

verstoringen vormen de bron: 

met: D 
Dt 

a 
=- + U•V 

dt -

(2.4.11 

u 
u 

stationaire snelheid van de rotatievrije stroming 

rotatievrije snelheidsverstoringen 

V snelheid in het brongebied 

wervelsterkte 

De geluidsbron bevindt zich in die gebieden waar de wervelsterkte ongelijk 

aan nul is. De bronterm div(gxyl heeft een quadrupoolkarakter. 

Onder invloed van een wand krijgt zo'n Quadrupooi een dipoolkarakter 

{Powe11'6t}. Een wervel in de ouurt van een wand vormt zo een sterkere 

geluidsbron dan een wervel in de vrije ruimte. 

In de T-vormige vertakking zijn de snelheidsverstoringen het grootst in de 

buurt van de stroomafwaartse hoek, zoals we uit ziclitoaarmaking (fig.2.l.JI 

en uit LDA-metingen (fig.2.2.3l weten. We verwaditen dat de gelui:dsoron zich 

daar zal bevinden. Vanwege het wervelkarakter van de înstationaire stroming 
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om die hoek, verwachten we dat de bron een dipoolkarakter heeft. 

Wanneer het pijpsysteem in resonantie is zijn de akoestische snelheidsverstoringer 

maximaal in het binnengebied van de vertakking. Een in deze akoestische 

"snelheidsbuik" gelokaliseerde dipool zal veel effektiever aan het akoestische 

veld bijdragen dan een monopool, zoals bijvoorbeeld.een volumebron. 

We modelleren de geluidsbron daarom als een fluktuerende dipool, met sterkte 

F, in de buurt van de stroomafwaartse hoek: 

F - (2.4.2} 

Het vermogen dat deze dipool kan leveren is bij benadering recht evenredig 

met de amplitude van de akoestische snelheidsverstoringen ter plaatse (A-6}: 

Pb ~ JF·u(~l dx ron V · - (2.4.31 

~ 1s de positie van de dipool. De liggende streep geeft aan dat over de 

tijd gemiddeld dient te worden. 

Hiebij hebben we aangenomen dat de bron optimaal funktioneert, dus dat 

voldaan wordt aan de optimale faserelatie tussen de bron en het akoestische 

veld. 

We zagen in §2.3 dat het aangroeien van hydrodynamis~he verstoringen in de 

schuiflaag verzadiging vertoont. 

Dit niet-lineaire gedrag van de schuiflaag leidt ons tot deyeronderstelling 

dat ook de bronsterkte zich niet..-lineair zal gedragen. 

Bij optimale geluidsproduktie (een zo goed mogelij~voldoen aan de resonantie-

voorwaarden) zal de bronsterkte, vanaf een Bepaald nivo, onafhankelijk 

worden van de geluidsdruk in het pijpsysteem. De liron zal dus verzadiging 

vertonen. 
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Deze hypothese werd bevestigd in experimenten van Jutte {Jutte 1 86}. 

Daarin werd met een luidspreker vanuit de suskamer (fig.2.4.1) een extra 

akoestisch veld op het stromingsgeÏnduceerde geluid gesuperponeerd. 

zuiger met 
drt.kopnemer 

P' 

-Fig.(2.4.ll- geometrie van het experiment van Jutte 

In een situatie van optimale geluidsproduktie door de stroming werd de 

geluidsdruk aan het zuigeroppervlak gemeten. Het verschil tussen de geluids-

drukken met en zonder het extra geluidsveld vanuit de suskamer blijkt gelijk 

te zijn aan de geluidsdruk ten gevolge van het door de luidspreker gegenerP.erde 

geluid alleen, zonder stroming. 

Dus samenvattend kunnen we de geluidsbron, bij optimale geluidsproduktie, 

modelleren als een fluktuerende dipool, met een konstante amplitude~ 

bij de stroomafwaartse hoek. 
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Hoofdstuk 3 De RESONATOR 

3.1 Inleiding 

Het pijpsysteem werkt als resonator voor de stromingsgeÏnduceerde druk

pulsaties. De pulsaties kunnen een hoge amplitude bereiken voor die 

frequenties waarbij het akoestische veld in het pijpsysteem in een 

eigenfrequentie wordt aangeslagen. 

Omdat die eigenfrequentie veel lager is dan de afsnijfrequentie voor 

hogere modes, planten zich in de pijpen alleen vlakke golven voort. 

We kunnen dus volstaan met een één-dimensionale beschrijving van de golf

voortplanting in de pijpen, en stellen zo een één-dimensionaal model op 

voor de resonator (§3.2}. 

Ten behoeve van de interpretatie van het gemeten snelheidsveld in de 

vertakking (§2.21 geven we een beschrijving van het twee-dimensionale 

akoestische snelheidsveld ter plaatse, benaderd door een inkompressibele 

potentiaalstroming (§3.31. 

De maximaal haalbare amplitude van de drukpulsaties in het systeem wordt 

bepaald door de akoestische afsluiting van het systeem. Daarom bekijken 

we tot slot de reflektie-eigenschappen aan de systeemgrenzen (§3.41. 
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3.2 Eén-dimensionaal Model 

Figuur 3.2.1 toont de geometrie van de resonator. 

R· I 

0 

I N 1I 

111 

-Fig.(3.2.1}- Resonatorgeometrie ten behoeve van het 

één-dimensionale model. 

We beschrijven het akoestische veld in dit pijpsysteem, in een benadering 

voor lage frequenties {d<<À}. In dat geval planten zich alleen vlakke golven 

voort in de pijpsekties I,II en III. We Beschrijven de golfvoortplanting 

daarom één-dimensionaal. 

In de sekties I en II moet rekening gehouden worden met de stationaire 

stroming: 

x ) 0 
I 

hP. I I~ r 
d 'i' 

! 

-Fig.(3.2.2)- golfpijp met stationaire stroming 
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In een golfpijp met een stationaire stroming (fig.3.2.2l is de lokale 

drukverstoring de som van twee golven (A-3) : 

~ i(krx-wt) -i(k
1
x+wtl 

p'(x,t) = p~ +Pi • p+e + p_e (3.2.1) 

met verschillende golfgetallen (kr,k
1
l. In de stromingsrichting zullen 

de golven zich namelijk sneller voortplanten dan er tegen in. Dat komt 

tot uiting in de twee golf getallen: 

k k 
(3.2.21 - 1+M r 

kl 
k 

(3.2.31 - 1-M 

Hierin is k het golfgetal in een stilstaand medium, en M het Mach-getal. 

De verhouding van de amplitudes p+ en p_ wordt bepaald aan de pijpuiteinden. 

We definiëren de drukreflektiekoëfficiënt aan het vlakx=O in figuur 3,2,2 

als de verhouding van de amplitudes van de naar links en naar rechts lopende 

drukgolven ter plaatse: 

(3.2.41 

Deze reflektiekoëfficiënt bepaalt de akoestische afsluiting van de pijp 

aan het vlak x=O. 

We kunnen nu uitdrukkingen opschrijven voor de drukgolven in de pijpsekties 

I,II en TII (fig.3.2.1). De verhouding tussen de heen en terug lopende golven 

wordt bepaald door de reflektiekoëfficiënten (R. en R l aan de pijpuiteinden. 
l. u 

In eerste benadering stellen we dat de wanden van het systeem, én de zuiger 

die de zijtak afsluit star zijn. Dat wil zeggen dat we het verlies van 

akoestisch vermogen door wandtrillingen, en viskeuze effekten, verwaarlozen 

ten opzichte van de uitstraling van akoestisch vermogen uit de uiteinden van 
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de hoofdpijp. Het uitgestraalde vermogen uit de resonator wordt dan volledig 

bepaald door de reflektiekoëfficiënten R. en R . 
~ u 

De verhouding van de drukamplitudes in de drie sekties ( de "drukverdeling"} 

wordt bepaald door de aansluitvoorwaarden, voor de ui.tdrukkingen in deze 

sekties, in het binnengebied van de vertakking IV. 

In een eerste benadering voor lage frequenties en een laag Mach-getal, 

(terwijl er géén bron aanwezig is in de vertakkingt, kunnen we uitgaan 

van kontinuÏteit van druk en flux over gebied IV heen. 

Dit één-dimensionale model van de resonator zullen we in hoofdstuk 4 

gebruiken. Daar plaatsen we een dipool, het in 92.4 gevonden model voor de 

geluidsbron, in dit model om zo de geluirlsproduktie te kunnen beschrijven. 
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3.3 Potentiaalstroming in de Vertakking 

In §2.2 hebben we de gemeten snelheidsverdeling in de T-vorrnige vertakking 

getoond. In een resonante toestand kunnen we in dat snelheidsveld drie 

afzonderlijke, met elkaar gekoppel•de, bijdragen onderscheiden. 

(1) een rotatievrije stationaire stroming 

(2} akoestische snelheidsverstoringen 

(3) de wervellaag en alle verdere rotatie 

We bekijken in deze paragraaf het instationaire rotatievrije :;nelheidsveld 

(de akoestische snelheidsverstoringenl in het binnengebied van de vertakking. 

Omdat de afmetingen van de vertakking klein zijn ten opzic~te van de 

akoestische golflengte kunnen we, in Oe orde in een kleine parameter E (Ea:d/Àl_, 

dit veld voor kleine Mach-getallen (M2<<Jl met een inkompressihele 

potentiaalstroming beschrijven (A-51: 

U
o ... o -iwt = u e = (3.3.1} 

In het geval zonder stationaire stroming (M=Ol_ is deze snelheidspotentiaal 

evenredig met de le orde drukverstoring {Wetering'86}. 

De akoestische potentiaal ~ 0 is in deze benadering een oplossing van de 

Laplace-vergelijking: 

(3.3.21 

met als randvoorwaarden (fig.3.3.1L: 

(al!!_·V~ 0 = 0 

(b l !!."V~ 0 
= u 

0 

op de vaste wanden 

gegeven in de pijpopeningen (S.,S ,s L 
1 u z 

n is de normaalvektor op het betreffende oppervlak. 



-31-

I 

~ 

-Fig.(3.3.1)- geometrie van de vertakking 

De getalwaarden voor de randvoorwaarden (b) volgen uit drukmetingen in 

de pijpen van het systeem (A-5): 

s n•V$ = -2.23 m/s 
u 

s !!.·V~ z = -2.30 m/s 

en uit fluxbehoud: 

s. .!!."V$ = 0.07 m/s 
1 

We hebben de Laplace-vergelijking (3.3.2) opgelost,met bovenstaande rand-

voorwaarden. Daartoe is gebruik gemaakt van een eindige-elementen methode 

uit het pakket 'SEPRAN', dat voorhanden is op het PRIME-komputersysteem van 

de afdeling W {Segal'85}. 

Figuur 3.3.2 toont het resultaat van zo'n berekening. 

De amplitude en de richting van de lokale akoestische snelheidsverstoringen 

zijn hier in vektorvorm weergegeven. In deze Oe-orde benadering zijn alle 

verstoringen in fase. 
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-Fig.(3.3.2)- inkompressibele potentiaalstroming 

in de vertakking. De vektorpijlen geven 

amplitude en richting van de snelheidsverstoringen. 

Een eerste kwalitatieve vergelijking met de gemeten x-komponenten van de 

snelheidsverdeling in het binnengebied van de vertakking (fig.2.2.3&4) 

toont een redelijke kwalitatieve overeenkomst: 

- De uit fluxbehoud bepaalde randvoorwaarde op S. is in tegenfase met 
1 

de randvoorwaarde op S , evenals de gemeten snelheden links en rechts 
u 

van de vertakking. 

- Ook de faseomkering in de stroming boven de stroomopwaartse hoek vinden 

we in de meetresultaten terug 

- De snelheidsverstoringen zijn het grootst bij de stroomafwaartse hoek. 

We vergelijken ook twee snelheidsprofielen kwantitatief: 

Figuur 3.3.3 en figuur 3.3.4 geven horizontale traverses door het snelheids-

veld op respektievelijk y=40 mm en y=15 mm. 
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------- r-I.Orrrn drukmeting 
10 I I ". t r------ -

LDA 

1 t 
ltJt!16l f + 

5 

• 

- 60 r x {mm] 

-Fig.(3.3.3)- snelheidsprofiel op y=40 mm 

20 

15 

10 

5 

0 

--------- y=15nm 

11 

l 
lttlt%1 

• 

0 

~I 

f 

--+ 
x [mm) 

f h~DA 
I 

60 r 
-Fig.(3.3.4)- snelheidsprofiel op y=15 mm 

vergeleken worden: - de gemeten snelheden (LDA1 

- de inkompressibele benadering (u0
) 

- drukmeting in de uitstroompijp 
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De kwantitatieve overeenkomst is minder goed. 

We zien echter wel dat de overeenstemming hoger in de pijp beter wordt. 

Daaruit kunnen we konkluderen dat het instationaire snelheidsveld in de 

vertakking voornamelijk uit akoestische snelheidsverstoringen bestaat, 

met in de buurt van de schuiflaag een toenemende invloed van hydrodynamische 

verstoringen. 

De randvoorwaarde bij x=60 mm, die we uit drukmetingen in de pijp hebben 

bepaald, wordt bevestigd door de LDA-metingen bij x=60 mm. 

De randvoorwaarde bij de stroomopwaartse hoek, die we op grond van fluxbehoud 

uit beide andere randvoorwaarden afgeleid hebben, wijkt af van de LDA

meetresultaten ter plaatse. De oplossing van het Laplace probleem is erg 

gevoelig voor de keuze van deze randvoorwaarde, zodat de overeenstemming 

tussen de oplossingen en de meetresultaten waarschijnlijk beter zal zijn 

bij een zorvuldigere keuze van de randvoorwaarden. 

Een en ander behoeft nog nader onderzoek. 
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3.4 Reflektie-eigenschappen 

De akoestische afsluiting van de resonator bepaalt hoe groot de geluidsdruk 

in het pijpsysteem kan worden. 

Daarom is het belangrijk om de reflektiekoëfficiënten aan de systeemgrenzen 

te kennen. Omdat we hebben verondersteld dat alle wanden star zijn, evenals 

de zuiger die de zijtak afsluit, nemen we alleen de openingen aan beide zijden 

van de hoofdpijp in beschouwing. 

We meten de reflektiekoëfficiënten aan de pijpuiteinden met hehulp van een 

'twee-mikrofoon methode' (A-3}. 

Aan de instroomkant hebben we gemeten zonder hoofdstroming, De reflektie-

koëfficiënt is hier voornamelijk een funktie van de frequentie. Het gedrag 

R. (f} is in appendix A-4 weergegeven. De invloed van R •. op de geluicisdruk 1s 
l l 

echter klein wanneer, zoals in onze opstelling, de verstoringen in de 

À ~" instroompijp klein zijn ten opziclite van die in de andere pijpen (Lz~4 , Lu:Ïl. 

Aan de uitstroomkant is de reflektiekoëfficiënt wel zeer helangrijk. 

We hebben de invloed van deze reflektiekoëfficiënt op het geluid getest 

door de geometrie van de uitstroomopening te var~eren. 

Om de invloed van de ruimte waarin de uitstroompijp uitmondt te verminderen 

eindigt de uitstroompijp in een demper, in de vorm van een 1kist' (fig.3.4.1}. 

Hieraan hebben we het gedrag 

van R (f) zonder stroming 
u 

gemeten en vergeleken met 

een eenvoudig model.(A-4} 

___ d .. l_6_o _ _,~:dYU&::##~~ 
30 800 

-Fig.(3.4.1}- Uitstroomopening. De doorsneden 

van pijp en kist zijn vierkant. 

afmetingen in mm. 
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In aanwezigheid van stroming treden er loslaatverschijnselen op in deze 

uitstroomgeometrie. Deze hebben een bepalende invloed op de reflektiekoëfficiënt. 

We vinden een absolute waarde 1.07 voor de drukamplitudereflektiekoëfficiënt 

(3.2.4), die vrijwel onafhankelijk is van de hoofdstroomsnelheid (fig.3.4.5). 

Dat de absolute waarde van de reflektiekoëfficiënt groter dan 1 is hangt 

samen met de aanwezigheid van een stationaire hoofdstroming, en is niet 

strijdig met energiebehoud. In appendix A-6 definiëren we een reflektie-

koëfficiënt voor de tijdgemiddelde energieflux door een oppervlak: 

(3.4.1} 

Deze reflektiekoëfficiënt is dus via het Mach-getal CML gekoppeld met R • 
u 

In figuur 3.4.6 zien we dat deze reflektiekoëfficiënt kleiner dan J wordt. 

Alleen wanneer er sprake is van een geluidsbron stroomafwaarts vinden we 

Door dempingsmateriaal (steenwoll in de kist aan te brengen kunnen we de 

reflektiekoëfficiënt verlagen (fig.3.4;2l: 

64 

22 

14 

9 

IR I u 

1.07 

1.05 

1.02 

0.98 

D 
--~r-----;lSu 

t I_______ _ __ s~~ENWOL 
~~~~rmrT; 

-Fig.(3.4.2l- Invloed van dempingsmateriaal op de reflektie~ 

koëfficiënt aan de kist. 
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De LDA-metingen ( 2.2) zijn gedaan in een situatie waarbij de uitstroompijp 

via een hoorn in de kist overloopt (fig.3.4.3). 

Deze geometrie van de uit-

stroomopening heeft grote 

invloed op de geluidspro-

... 
zijaanzicht hoorn 

duktie, zoals we in het 

volgende hoofdstuk zullen 

zien. 

-Fig.(3.4.3)- Uitstroomopening met hoorn 

Uit de literatuur weten we dat een afgesloten zijtak, waarvan de lengte 

gelijk is aan een kwart van de akoestische golflengte, een goede reflektor 

vormt {Davis 1 57}. 

Op grond daarvan hebben we als derde geometrie een tweede zijtak aan de 

uitstroompijp bevestigd (fig.3.4.4l. 

• fJ,. j-1. l.l'//.1: -
fl\ L).. 

' x 
·I ~ 

____..... 

-Fig.(3.4.4)- serieschakeling van afgesloten zijtakken. 

In deze drie situaties (fig. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4) hebben we de reflektie-

koëfficiënt aan het vlak S bepaald, als funktie van de stationaire stroomr 
u 

snelheid U ( fig.3.4.5}. 
0 
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arg(Rul 
0 

0 0 
----•--o---er-"--- ..... _.,. ---- _..2_--- ------- ---

• • • • A• 
A A • 

~ ~~e~~rn )f=130-150 Hz 
• id.~f groter) f=190-200 Hz 
A tweede zijtak f= 130-1 50 Hz 

1.3 !Rul ~-a---c;-tr-e-----o--"4-r---~\";:---e 1.2 ... e u 6 o e o \ l• M 
~ o o 6 

1.1 ---A..·-·---·--·--+------•-t07 T="M 
1.0 

0.9 

20 

-Fig.(3.4.5)-

2 5 Uo [miS] 30 35 

drukreflektiekoëfficiënt R 
u 

40 

aan drie verschillende uitstroomgeometrieën, 

als funktie van stationaire snelheid U 
0 

De reflektiekoëfficiënt aan de kist (fig.3.4.1} blijkt nauwelijks van de 

stroomsnelheid af te hangen. Aan de tweede zijtak is de reflektiekoëfficiënt 

beduidend hoger dan aan de kist. 

Met de hoorn verandert de situatie: De.absolute waarde van de reflektie~~ 

koëfficiënt aan de hoorn neemt toe als funktie van de stroomsnelheid U • 
0 

De toename verloopt vrijwel volgens: 

IR I = u 
l+M 
1-M (3.4.21 

Rienstra {Rienstra 1 81} leidde af dat een dergelijk verband bestaat tussen 

reflektiekoëfficiënt en Mach-getal wanneer bij uitstroming uit een pijp 

met cirkelvormige doorsnede, zonder flens, geen wervels afgescliud worden 

('no vortex shedding'l. 
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Figuur 3.4.6 toont de bij figuur 3.4.5 behorende energieflux-reflektie-

koëfficiënten ~· 

o met hoorn 
• zonder hoorn 
• tweede zijtak 

__ ...:.~::.:-:.=· -=.a---j!_a..---=--o---Q:-------_ ...... o....---___,oo--_-_-_-_-_-co~_-_-_...;..· --=o---
~--o -------.6---

---+-------- ·---- --.- --*---

20 25 Uo [mis] 30 
) 

35 

-Fig.3.4.6- energieflux-reflektiekoëfficiënt ~ 

40 

aan drie verschillende uitstroomgeometrieën, 

als funktie van stationaire snelheid U 
0 

In de situaties met een tweede zijtak, en nog duidelijker bij de hoorn 

zien we dat de stroomafwaartse geometrie zich als geluidsbron gaat 

gedragen ( ~ > I 1. 
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Hoofdstuk 4 GELUIDSPRODUKTIE: 

KOPPELING VAN GENERATOR EN RESONATOR 

4.1 Inleiding 

De frequentie en de amplitude van het stromingsgeÏnduceerde geluid 

dat op kan treden in een pijpsysteem worden bepaald in een terugkoppel-

proces, gevormd door generator en resonator (fig.I.2.2L. We zagen in 91.2 

dat de generator optimaal funktioneert bij een diskrete frequentie. 

In het terugkoppelproces wordt een kompromis gezocht tussen deze frequentie 

en de resonantiefrequentie van het pijpsysteem. De geluirlsdruk zal maximaal 

worden wanneer gelijktijdig aan beide frequentievoorwaarden voldaan wordt. 

In §4.2 tonen we de invloed van de resonantieparameters (U ,L ,R l op het 
0 z u 

geproduceerde geluid in onze laboratoriumopstelling. 

We modelleren het systeem door in het één-dimensionale model van de resonator 

(93,21 een fluktuerende dipool als bron (§2.41 aan te brengen (94.31. 

In de laatste twee paragrafen bekijken we twee bijzondere geometrieën. 

Eerst een serieschakeling van afgesloten zijtakken, een situatie die zich 

in kompressorstations voor kan doen (§4.41. 

Vervolgens een hoofdpijp die, na één afgesloten zijtak, uitmondt in een 

hoorn, een situatie zoals we die in onze opstelling hadden bij de LDA-

metingen (§4.5). 
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4.2 Resonantieparameters: experimenten 

In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat generator en resonator elk bij 

een diskrete frequentie optimaal funktioneren. De optimale generator-

frequentie hangt samen met de hoofdstroomsnelheid (Strouhalvoorwaarde(l.2.2)), 

de optimale resonatorfrequentie met de geometrie van de resonator 

(Helmholtzvoorwaarde (1.2.1)1. 

In een terugkoppelproces wordt een kompromis gezocht tussen de optima. 

Hoe beter aan beide voorwaarden tegelijkertijd voldaan kan worden, des te 

hoger zal de geluirlsdruk kunnen worden. 

De amplitude van de geluidsdruk wordt ook bepaald door de akoestische 

afsluiting van het systeem, dus door de reflektie-eigenschappen van de 

systeemgrenzen. 

We hebben in onze laboratoriumopstelling (§1.41 de invloed van hoofdstroom-

snelheid U , zijtaklengte L en reflektiekoëfficiënt R op het geproduceerde 
0 z u 

geluid experimenteel bepaald. 

ZIJTAKLENGTE: 

Figuur (4.2.1) geeft het verloop van de amplitude en de frequentie van het 

stromingsgeÏnduceerde geluid in het systeem als funktie van de zijtaklengte 

L • Bij deze metingen is U konstant gehouden (U ~22 m/sl. Bij het bepalen 
z 0 0 

van de zijtaklengte L is geen rekening gehouden met de eindkorrektie in de 
z 

vertakking. De. amplitude van de geluidsdruk is geschaald op de dynamische 



In figuur 4.2.1 wordt het 

frequentiegedrag van het 

geluid vergeleken met de 

bijbehorende resonantie-

frequentie van het pijp-

systeem in afwezigheid van 

stroming. Deze resonantie-

frequenties zijn gemeten 

door het veld in het systeem 

extern aan te sturen door 

middel van een luidspreker 

in de 'kist' (fig.I.4.1). 

We zien dat de frequentie 

van het stromingsgeÏnduceerde 
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150 

r145 

f 
[Hz} 

140 

135 

0.5 

ao 

f :resonantie (I.Jo=OJ 

+ : u"= 222 {tn/s} -0.1..0 

r -
Sr 

-0.38 

-0.36 

~500 Lz{mm} 600 

geluid voornamelijk door de -Fig.(4.2.1}- invloed van de zijtaklengte 

resonatoreigenschappen bepaald 

wordt. De afwijking van de resonantiefrequentie bij lage Strouhal-getallen 

is slechts klein. De kwaliteitsfaktor van de resonator is dus hoog. 

In figuur 4.2.2 drukken we bovenstaande meetresultaten uit in het Helmholtz-

getal. We zien dat nietalleende zijtaklengte bepalend is voor de resonantie-

frequentie van het systeem, omdat in dat geval het Helmholtz-getal konstant 

zou zijn. 

1 a2s 
L.J -f·/..z ne--e 

Q20 

+ : U0 =22.2 [l'Tl-S) 
I :U0 =0 

' ' 500 
• 

• i i i i 

Lz [mml 600 

-Fig.(4.2.2}_- Helmholtz-getal vs. zijtaklengte 
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HOOFDSTROOMSNELHEID: 

Figuur 4.2.3 toont de invloed van 

de hoofdstroomsnelheid D
0 

op de 

amplitude en de frequentie van het 

geproduceerde geluid in het 1.5 

systeem. De zijtaklengte was bij 

deze meting konstant (L =591 DDll) 1.0 
z 

De hoofdstroomsnelheid heeft grote 

invloed op de generatorwerking en 

in geringere mate op de resonantie-

frequentie van de resonator (via OJJ 

de fase van de reflektiekoëfficiënt 

R (fig.3.4.5)}. 
u 

f {Hz/ 

f 

1 

20 
JIJ U0 {m/sj 25 

-Fig.(4.2.3t~ Invloed van de hoofd

stroomsnelheid 

We zien duidelijk een, zij het geringe, verschuiving van de frequentie als 

funktie van de hoofdstroomsnelheid. Deze verschuiving is voornamelijk het 

gevolg van de invloed op de generator, -en ontstaat als kompromis uit de 

terugkoppelcyclus. De verschuiving is klein vanwege de hoge kwaliteitsfaktor 

van de resonator. 

Figuur 4.2.4 geeft een vertaling van 1.5 

deze resultaten naar het Strouhal-

getal. 

Uit figuren 4.2.3&4 blijkt nogmaals 

dat de resonator de grootste invloed 

heeft op de geluirlsproduktie (bij 

deze hoge kwaliteitsfaktor}. 
Qt.O 045 

----;~~~ Sr 

-Fig.(4.2.4)-
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De geluirlsdruk is maximaal bij de resonantiefrequentie van het pijpsysteem 

(f ~ 135Hz). Het Strouhal-getal is daar gelijk aan 0.38. 

REFLEKTIEKO~FFICIENT AAN DE UITSTROOMOPENING: 

Figuur 4.2.5 toont de invloed van de drukreflektiekoëfficiënt aan de 

uitstroomopening op de geluidsdruk. Deze koëfficiënt is veranderd door 

dempingsmateriaal in de kist aan te brengen (fig.3.3.2l. 

De bovenste kromme komt 

overeen met fig.4.2.3. 

Bij lagere waarden van de 

reflektiekoëfficiënt wordt 

de akoestische afsluiting 

van het systeem slechter, 

zodat de maximale geluids-

druk afneemt. 

Wanneer we de kist opvullen 

met steenwol, zodat m=l 

(fig.4.2.6), is het 

akoestische lek zo groot 

dat het systeem niet meer 

in resonantie komt. 

1.25 

1.0 

0.0 

+"'"+'\ 
ID~ / + 
r'(.f" 1.07 + \ 

+ 'I ~~1.02 0 ~ , r-x,c ..... )C" 
x 

+ x \ 

I IR~=0.98 
_.-4 )( 

I \. \ ~ 
4 . 

20 ---. l4 [m/s] 

+ 

\ 
+ 

25 

-Fig.(4.2.5)~ Invloed van de reflektie

koëfficiënt R 

-Fig.(4.2.6)- kist opgevuld met steenwol 

(m=D2 /d2 =1) 

u 
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4.3 ~én-dimensionaal model, energiebeschouwing en 

voorspelling van de geluidsopbrengst 

In §3.2 zagen we hoe we de resonator-eigenschappen kunnen modelleren in een 

één-dimensionaal model. 

In §2.4 hebben we de geluidsbron gemodelleerd als een fluktuerende dipool 

in de buurt van de stroomafwaartse hoek. 

Kombinatie van deze modellen levert een één-dimensionaal model voor de 

geluidsproduktie. 

We kunnen de dipool als fluktuerende druksprong in het resonatormodel 

aanbrengen (fig.3.2.1) op de overgang tussen de pijpsekties IV en II. 

De dipool fluktüeert met de resonantiefrequentie van het systeem. 

We kunnen nu eenvoudig vergelijkingen opstellen voor de druk- en snelheids-

verstoringen in de verschillende pijpsekties (I.II,IIII. Deze kunnen we, 

in eerste benadering, aan elkaar knopen over het Einnengeoîed IV heen met 

een druksprong ~p' over de dipoollaag en oehoud van flux door het gebied IV 

heen. Nu kunnen we met dit model de geluidsdruk bij gegeven pijplengten en 

reflektiekoëfficiënten uitrekenen. 

Het resultaat van deze berekening, 

bij hoofdstroomsnelheid U , aan een 
0 

gegeven geometrie, met gevarieerde 

R is gegeven in figuur .4.3.2_. 
u 

Hierbij is de frequentie konstant 

verondersteld, zodat we de fase van 

R konstant hebben gehouden. 
u 

40 

~ 
35 

30 

25 

a~ r.oo 1.05 

'"U' 

-Fig.(4.3.J1- resultaat van berekening 

aan het 1-D model voor geluidsproduktie: 

geluidsdruk v~. reflektiekoëfficiënt 
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Terwijl Jutte {Jutte'86} goede resultaten verkreeg met een dergelijk één-

dimensionaal model, waarbij hij de invloeden van de stationaire stroming 

verwaarloosde, zijn onze resultaten (fig.4.3.J) niet in overeenstemming 

met de experimenten (fig.4.2.5}. Dit model. dat geen rekening houdt met 

de generatorvoorwaarde, noch met het optimaliseringsproces in de niet-lineaire 

terugkoppelcyclus, voldoet niet. 

ENERGIEBESCHOUWING 

Hoewel het één-dimensionale model faalt, kunnen we het toepassen om er een 

energiebalans voor het akoestische veld mee op te stellen. De problemen 

bij het hiervoor besproken rekenwerk lossen we op door geen frequentie voor 

te schrijven, maar door te stellen dat de bron optimaal funktioneert. 

In §2.4 zagen we dat de geluidsbron, gemodelleerd als een dipool, een 

vermogen kan leveren gelijk aan: 

Pb ~fF·u(~) dx ron -
(4.3.11 

In het één-dimensionale model komt de dipool overeen met een druksprong ~ 1 • 

In een evenwichtssituatie levert de bron een verropgen dat het uitgestraalde 

vermogen uit het systeem kompenseert. 

Het uitgestraalde vermogen (P 
1

. } kan worden bepaald uit de integraal ver ~es 

van de tijdgemiddelde akoestische energieflux-vektor, de akoestische intensiteit 

(l) (zoals die in A-6 wordt gedefiniëerdl, over de twee pijpdoorsneden 

S. en S : 
~ u 



p 1' ver 1es 
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= f n• I dS 
S.+S 

1 u 

n is de normaalvektor op het oppervlak. 

(4.3.3) 

Voor vlakke golven die zich in de doorstroomde p1Jp voortplanten 1s de 

akoestische intensiteit (A-6.10): 

(4.3.4) 

hierin is: 
e de eenheidsvektor in de stromingsrichting 
--'X 

p de dichtheid 

c de geluidssnelheid 

M het Mach-getal 

en zijn lP I en lP I de amplitudes van de drukgolven, die respektievelijk 
+ -

met de stroming mee en er tegen in lopen. 

Dus de tijdgemiddelde flux van akoestische energie door de doorsneden is: 

door S.: 
1 

en door S : 
u 

IPr-1
2 

2 2 2 
I. = e -

2
- { (I +M} I R. I - (I -M) } 

-1 -x pc 1 
(4.3.5) 

(4.3.6) 

Zodoende is het uit het systeem uitgestraalde ve~ogen gelijk aan: 

1Pn+1{2 1Pr_12 { 2 21 12 
p . = 2 s . I I 2 ( 1-M} - ( I +M) R. } + 
verl1es pc 1 Prr+ 1 

De pijpdoorsneden zijn gelijk: 

s. = s = d2 

1 u 

De reflektiekoëfficiënten: 

Ri = Pr+1Pr

Ru = Pn-1Pn+ 

zijn experimenteel bepaald. 

(4.3.7) 

(4.3.8) 

(4.3.9} 

(Nb. we hebben R. alleen in het geval zonder stationaire stroming gemeten(A-411 
1 
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We schatten de drukverdeling IP1_111Prr+1 in de geometrie van fig 3.2.1 

voor het geval dat de druksprong over de dipoollaag klein is ten opzichte 

van de geluidsdruk in het systeem. In een eerste benadering verwaarlozen 

we dan de druksprong in het één-dimensionale model en we bepalen hoe de 

drukverdeling zich in de resonator instelt als we vanuit S een druksignaal 
u 

het systeem in sturen (A-6). 

We vinden: 

met k =k +k =2k/(I-M2 )~2k 
s r 1 

(4.3.10) 

Dus het uitgestraalde vermogen P 1 . is evenredig met het kwadraat van ver 1es 

de amplitude van de drukverstoringen. 

We kunnen de evenredigheidskonstante bepalen als we de reflektiekoëfficiënten 

kennen. We doen dit bij een zodanig Mach-getal ( en bijbehorend golfgetall 

dat de geluidsproduktie optimaal is. 

Het door de bron geleverde vermogen is dan rechi evenredig met u(~l, dus 

met de amplitude van de drukverstoringen (A-31. 

In een stabiele resonante toestand zal het door de bron geleverde vermogen 

het uitgestraalde vermogen kompenseren. De energiebalans wordt dan ook; 

p 
bron = p 1' ver 1es 

(4,3.111 

Uit de geluidsdruk p' die we, in een situatie van optimale geluidsproduktie, rms 

aan het zuigeroppervlak meten (de maxima in fig.4.2.5) kunnen we nu, op 

grond van de energiebalans, met behulp van 4.3.7, het door de bron geleverde 

vermogen bepalen. 



-49-

We hebben dat gedaan voor de maxima van de vier krommen van figuur 4.2.5. 

Figuur 4.3.2 toont het verband tussen akoestisch vermogen en de geluidsdruk 

' p rms • De parabolen geven het kwadratische verband tussen P 
1

. en p 1 • ver 1.es rms 

De in deze toestanden optredende geluidsdrukken blijken op een rechte lijn 

te liggen , die het lineaire verband tussen Pb en p' geeft. 
ron rms 

fRul= Q98........___ I I / I/ 
0.10 fRul= 1.02 ---J I I Y p 

[Nm/s] 

0.05 

!Rul: 1.05~// 
IRul-1.07 ~ 

I 1_/) 
10/ 

/ 
U0 = 20[m/s] 

0 
0 100 200 300 400 

P,.~5 ~ [Pal 

- Fig.(4.3.2)- energiebalans: akoestisch vermogen vs. geluidsdruk 

We vinden uit de helling van het lineaire verband tussen Pb en prms' , met ron 

behulp van (4.3.1&2}, dat ~p ~ 28 (Pa).(U =20 m/s) rms o 

Voor lage amplitudenvan de geluidsdruk gaat de schatting van de drukverdeling, 

waarbij we aannamen dat Ep'<<p' , niet meer op. Het is mogelijk dat het punt rms 

behorende bij R~0.98 daardoor buiten het lineaire verband valt. 

Dat we dit lineaire verband vinden geeft een nieuwe bevestiging van de 

verzadiging van de bronsterkte. 
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Bij elke verandering van de reflektie-eigenschappen aan de systeemgrenzen 

kunnen we nu de geluidsdruk die op zal treden voorspellen, mits we de 

parameters in vergelijking (4.3.71 kennen. 

De konstante bronsterkte is wel afhankelijk van het Mach-getal. 

Dat wordt aangetoond in het hierna beschreven experiment: 

We hebben de uitstroomlengte (L 1 ingekort en daarbij de zijtaklengte (L l 
u z 

gezocht waarbij de geluirlsproduktie maximaal wordt. De resonantiefrequentie 

van de resonator is zo verhoogd. Ten gevolge van liet terugkoppelproces zal 

de generator nu bij een hogere snelheid optimaal funktioneren (Strouhal-

voorwaardel. In figuur 4.3.3 vergelijken we het verhand tussen geluirlsdruk 

en Strouhalgetal in deze situatie met dat verhand in de oorspronkelijke 

toestand (fig.4.2.4). 

We berekenen in deze 

situatie het uitgestraalde 

vermogen P bij het verlies 

maximum in fig.4.3.3. 

Daaruit vinden we hier als 

schatting voor de bron-

sterkte: Llp ~ rms 
(U =31 m/s) 

0 

58 (Pa}. 

Vergelijking met de 

hiervoor gevonden waarde 

geeft de aanwijzing 

dat ~p evenredig met U2 
0 

1.5 
F!.' rms 

~ 
1.0 

as 

Q3 0.4 . 

+ '-u=1270; Lz= 591 {rnm] 

"Lu; 85D; ~=399/mm] 

0.5 
~ Sr 

-Fig.(4.3.3)- invloed van de. resonator op het 

generatorgedrag 

toeneemt. We hebben dit niet verder onderzocht. 
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4.4 Twee afgesloten Zijtakken 

Een afgesloten zijtak waarvan de lengte gelijk is aan een kwart van de 

akoestische golflengte vormt een goede reflektor voor akoestische golven 

in de hoofdpijp {Davis'57}. 

Met deze kennis voorhanden hebben we onze laboratoriumopstelling uitgebreid 

met een tweede zijtak (fig.4.4.Il. 

Li=243 Lut :1260 a::J 850 Luz=1190 I 
"" r- ~ 

Uo l __ Lzt LZ2 
·~ 

Fil 
.. I p 

-Fig.(4.4.1)- serieschakeling van afgesloten zijtakken 

We verwachten, op grond van de energiebalans van §4.3, in deze situatie een 

grotere amplitude van de geluirlsdruk aan het uiteinde van de eerste zijtak, 

omdat de reflektiekoëfficiënt aan de tweede zijtak groter is dan die aan de 

kist (fig.3.3.5}. 

Passen we de energiebalans toe op deze toestand, dan vinden we een effektieve 

energieflux het systeem in. De geluirlsdruk zou dus oneindig groot kunnen 

worden. 

De energiebalans faalt hier, omdat de afsluiting aan de tweede zijtak zo goed 

is dat de akoestische energieverliezen niet meer door de uitstraling aan het 

uiteinde van de hoofdpijp gedomineerd wordt. Bij grotere geluirlsdrukken wordt 

nu R. relatief belangrijker, zodat we deze nauwkeuriger (in aanwezigheid van 
1 

stromingl zouden moeten bepalen. Bovendien worden de akoestis-che -verliezen 
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door de pijpwanden én viskeuze demping belangrijk. 

In figuur 4.4.2 wordt de geluidsdruk p' als funktie van de stationaire 
rms 

stroomsnelheid vergeleken voor situaties met en zonder tweede zijtak. 

2 

0 

1' 
f 

[Hz] 

-· 

x x 
x 

X x-x-X 
•. v _x,.x.X-x-x- :..-

---x---~ -•-· 

---·-- ·-··- ·-· 
X TWEE ZIJTAKKEN 
• EEN ZIJTAK 

__ 2~~ u. [mis] 25 30 

-Fig.(4.4.2l- Invloed van een tweede zijtak op de geluids

preduktie 

De invloed van de tweede zijtak is indrukwekkend. Met een tweede zijtak ~s 

de geluidsdruk maximaal 3! maal zo groot als zonder. Daaróij moeten we 

bedenken dat een dergelijke serieschakeling van zijtakken met gelijke lengten 

een heel reële situatie is. Bij het ontwerpen van bijvoorbeeld kompressor-

stations in een gastransportnetwerk zal de ontwerper juist geneigd zijn 

zulke symmetrieën aan te brengen. 

Aan het frequentiegedrag in fig.4.4.2 zien we dat door de tweede zijtak de 

kwaliteitstaktor van de resonator omhoog gaat • 
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In figuur 4.4.3 geven we een serie metingen aan een systeem met twee 

zijtakken weer, vergeleken met de situatie in een systeem met één zijtak, 

uitgedrukt in het Strouhal-getal. 

0.3 0.4 

Sr= f8/Uc, 

X Lut=1260; Lzt=547; Lz2=606[mm}; 
+ Lut=1260i l:zt=547; Lz2=606[mm}i +demper 
o Lut=1260 i Lzt=531 i lz2 = SSO[mm}; +derrper 

A Lut= 870; Lzt =399; lz2 =400[mm/; 
I I 

• EEN ZIJTAK 

0.5 

-Fig.(4.4.3}- geluirlsproduktie 1n een systeem met twee zijtakken 

De 4 meetseries zijn achtereenvolgend gemeten. Eerst hebben we beide 

zijtaklengten gevariëerd totdat een situatie was ontstaan waarin de geluids-

druk maximaal werd (xl. In deze situatie hebEen we de kist aan de stroomaf~ 

waartse kant van het tweede T-stuk volgestopt met dempingsmateriaal om het 

akoestische lek daar groot te maken (fig 4.2.6L. In de situatie met één 

zijtak was dit lek voldoende groot om de resonantie volledig te onderdrukken. 

Na de tweede zijtak heeft het echter nauwelijks invloed op de geluirlsdruk (+L. 

Het blijkt zelfs dat we in dit geval, na een kleine verandering van de 

zijtaklengtes, precies dezelfde geluirlsdruk als zonder demper terugvinden (oL. 
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Tot slot zien we dat de frequentie ook nauwelijks invloed heeft op deze 

situatie (vgl. fig.4.3.3}. Bij een kleinere afstand Lul tussen de zijtakken, 

en wederom geoptimaliseerde zijtaklengten, vinden we, in de situatie zonder 

demper, weer dezelfde kromme(~). 

4.5 Uitstroming uit een Hoorn 

We zagen in 3.4 dat ook een hoorn, aan het uiteinde van de uitstroompijp 

bevestigd (fig.3.4.3), een goede akoestische afsluiting van het systeem 

vormt. 

Deze hoorn heeft een grote invloed op het mechanisme van geluidsproduktie 

in het pijpsysteem: 

We bekijken de invloed van de resonantieparameters (L ,u I op het geproduceerde 
z 0 

geluid in een situatie met hoorn, en vergelijken deze met de situatie zonder 

hoorn (§4.2). 

Figuur 4.5.1 toont de invloed van de hoofdstroomsnelheid U bp de frequentie 
0 

en de geluidsdruk in beide gevallen. 

Met de hoorn is de maximale geluidsdruk 6 maal zo groot als zonder. 

In de situatie met hoorn heeft de hoofdstroomsnelheid nauwelijks nog 

invloed op de frequentie, dus de hoorn verhoogt de kwaliteitstaktor van 

de resonator. 

Bij langzaam opvoeren van de snelheid U treedt er een nieuwverschijnsel 
0 

op vanaf U ~ 25 m/s. Dat verschijnsel vertoont ILysterese: _Bij opvoeren van 
0 

U treedt geluidsproduktie op tot U ~ 40 m/s. Laten we dan U weer langzaam 
0 0 0 

afnemen dan wordt het veld pas weer bij U. ~ 30 m/s in dezelfde mode 
0 

1 aanges lagen 1 
• 
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-Fig.(4.5.1)- geluirlsproduktie met en zonder hoorn 

Uit het optreden van hysterese én uit de gevonden energie-reflektiekoëfficiënt 

~>I (fig 3.4.6) kunnen we nu konkluderen dat de stroming in de hoorn bij 

grote snelheden als geluidsbron gaat funktioneren. Deze geluidsbron moet 

echter wel door het geluirlsveld in het pijpsysteem 'gestart' worden. 

In figuur 4.5.2 vergelijken we het verband tussen geluirlsdruk en Strouhal-

getal voor de drie verschillende geometrieën van de uitstroomopening. 

Voor Sr~0.4 (U ~21 m/s) kunnen de verschillende drukamplitudes verklaard 
0 

worden op grond van de reflektiekoëfficiënten in deze drie situaties (fig 3.4.5). 

Bij deze snelheid is de tweede zijtak de beste reflektor. 

Alleen in de situatie met de hoorn treedt nog resonantie op voor Sr<0.3. 

En alleen dan vertoont de geluirlsproduktie de eerder genoemde hysterese. 

Deze resultaten bevestigen de veronderstelling dat de hoorn een bron gaat 

vormen. 
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10 

9 

8 
• met hoorn 
+ zonder hoorn 0 

Ffms 7 ' x twee zijtakken 

~ 6 
0 

' 5 

' 3 

2 

1 

f

lfX-x-x.x, x 

' ...... XX 
x 

0 ........ 

,o' - o - •x 
0 0 0 ' x -0 - 0 x 

I ••• -·-·-·~ o ' 
xx •• -..., ·~ + 0 + 

0 
0.2 Q3 0.4 

-~)Sr 

-Fig.(4.5.2)- De drie situaties vergeleken 

Figuur 4.5.3 toont de invloed van de zijtaklengte op het geproduceerde 

geluid in de situaties met en zonder hoorn. 

150 
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-0.35 =0.40 

- Sr. -Sr • 

.:o.35 
·-0.30 

• :met hoorn U.= 25[1TV's J 
•: zonder hoorn U.= 22 [rM> J 
1: resonantiefrequentie (U.=O) 

700 

-Fig.(4.5.3l- Invloed van de zijtaklengte 
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Hoofdstuk 5 SAMENVATTING en KONKLUSlES 

Het model voor de werking van blaasinstrumenten, zoals dat wordt beschreven 

door Fletcher {Fletcher'79}, blijkt ook van toepassing te zijn op de 

produktie van stromingsgeÏnduceerde drukpulsaties in gaspijpen met 

afgesloten zijtakken. 

Volgens dit model wordt het geproduceerde geluid bepaald door een terug

koppelproces met als elementen een 'GENERATOR', voor gaspijpen de 

instabiele schuiflaag in de T-vormige vertakking, en een 'RESONATOR', het 

pijpsysteem. Zowel generator als resonator leggen voorwaarden op aan de 

frequenties die op kunnen treden, afhankelijk van de geometrie van het 

pijpsysteem en de stroomsnelheid van het gas. 

Beide aspekten van het mechanisme van geluidsproduktie zijn in dit 

afstudeerwerk onderzocht. 

Experimenteel werk is verriclit aan een met lucht doorstroomde pijp met 

een afgesloten zijtak. 

Een LDA-snelheidsmeter biedt de mogelijkheid om in de T~ormige vertakking 

lokaal snelheden te meten. Gemiddelde snelheden ~et een nauwkeurigheid 

van 1%, snelheidsverstoringen met 2% nauwkeuriglieid buiten de gebieden 

waar de verstoringen groter dan 10% van de hoofdstroomsnellieid zijn. 

Reflektiekoëfficiënten aan de uiteinden van de doorstroomde pijp zijn 

gemeten met een 'twee-mikrofoon methode', nauwkeuriglieid 0.5%. 
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GENERATOR 

De oorzaak van het ontstaan van geluid in het pijpsysteem ligt in het 

instabiele overgangsgebied tussen de hoofdstroming en het stilstaande 

gas in de zijtak, de 'schuiflaag'. 

De akoestische snelheidsverstoringen bij de stroomopwaartse hoek induceren 

hydrodynamische verstoringen in de schuiflaag. Deze verstoringen groeien 

aan in de stroomafwaartse richting, onder invloed van de schuiflaag

instabiliteit. Een vergelijking van (LDAl-snelheidsmetingen in de vertakking 

met een beschrijving van dit aangroeiproces vanuit de lineaire stahiliteits

theorie toont aan dat de schuiflaag zich niet-lineair gedraagt. 

Wel voorspelt de lineaire stabiliteitstheorie de invloed van het stromings

profiel in de aanstroompijp op het al dan niet aangroeien van hydrodynamische 

verstoringen in de schuiflaag. Dat wil zeggen: We kunnen het oscillatie

proces voorkomen door de impulsverliesdikte aan het begin van de schuiflaag 

te vergroten, met behulp van een verhoogde wandruwheid in de pijp. 

Het niet-lineaire schuiflaaggedrag resulteert in. een niet~lineair gedrag 

van de geluidsbron~ De bronsterkte wordt onafhankelijkvan de geluirlsdruk 

in het systeem bij optimale geluidsproduktie, dus de bron vertoont 

verzadiging. Op grond van een algemene aero-akoestische beschouwing 

verwachten we dat de·kompakte geluidsbron een dipoolkarakter heeft, en 

in de buurt van de stroomafwaartse hoek gelokaliseerd is, waar de snelheids

verstoringen het grootst zijn. 

We modelleren de bij een gegeven hoofdstroomsnelheid verzadigde geluidsbron 

als een dipool met konstante sterkte bij de stroomafwaartse hoek, 
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RESONATOR 

Amplitude en frequentie van het geproduceerde geluid hangen sterk af van 

de resonatoreigenschappen. 

In een benadering voor lage frequenties kunnen we deze, rekening houdend 

met de stationaire stroming in het systeem, in een één-dimensionaal model 

beschrijven. 

De snelheidsverdeling in de T-vormige vertakking wordt gedomineerd door 

akoestische snelheidsverstoringen. Op enige afstand van de schuiflaag 

vinden we een redelijke kwalitatieve overeenstemming tussen het gemeten 

snelheidsveld en een benadering van het twee-dimensionale akoestische veld 

ter plaatse door een inkompressibele potentiaalstroming. 

De akoestische afsluiting van de resonator bepaalt de maximale geluirlsdruk 

die in het pijpsysteem op kan treden. Daarbij zijn de reflektiekoëfficiënten 

van akoestische druk en energieflux aan de systeemgrenzen bepalend. 

We hebben deze reflektiekoëfficiënten aan een aariLal konfiguraties van de 

stroomafwaartse geometrie in onze laboratoriumopstelling gemeten: 

- Een kist met dempingsmateriaal (steenwol} verkleint de reflektiekoëfficiënt 

en maakt het akoestische lek groter. Bij voldoende dempingsmateriaal 

wordt het lek zo groot dat resonantie onderdrukt wordt. 

- Een tweede zijtak, waarvan de lengte gelijk is aan een kwart van de 

akoestische golflengte, vormt een zeer goede reflektor. 

- Een hoorn (kromtestraal=pijpdiameter1 aan het uiteinde van de uitstroompijp 

beÏnvloedt het mechanisme van geluidsproduktie. De reflek~iekoëfficiënt 

aan deze hoorn vertoont overeenkomst met de reflektiekoéfficiënt die 
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Rienstra {Rienstra'8J} afleidt voor de uitstroomopening van een 

cirkelvormige pijp, zonder flens, wanneer daarin geen wervels afgeschud 

worden. 

GELUIDSPRODUKTIE 

Het uiteindelijk geproduceerde geluid wordt bepaald in een terugkoppel

proces. De amplitude is maximaal wanneer generator én resonator bij 

dezelfde frequentie optimaal funktioneren. Bij onze experimenten werd 

de frequentie voornamelijk bepaald door de resonator. Maar bij een 

toenemende hoofdstroomsnelheid zien we een toename van de frequentie 

ten gevolge van de toename van de optimale generatorfreqnentie, 

In het één-dimensionale model van de resonator brengen we nu het dipool

model van de bron tussen zijtak en stroomafwaartse pijp aan, Dan is de 

dipool een druksprong, met konstante amplitude en fluktuerend met de 

resonantiefrequentie van het pijpsysteem, 

Het blijkt dat dit model niet recntstreeks de geluidsdruk, als funktie 

van de bronsterkte en de reflektie-eigenschappen van de systeemgrenzen, 

kan voorspellen. Het houdt dan ook geen rekening met liet niet-lineaire 

optimalisatieproces. 

Een energiebalans,toegepast op dit model, levert, voor optimale koppeling 

van generator en resonator, goede resultaten: 

In een stabiele resonante toestand is het door de liron geleverde vermogen 

gelijk aan het uitgestraalde vermogen aan de systeemgrenzen. Het bronvermogen 

is evenredig met de geluirlsdruk in het systeem, het verlies met het kwadraat 

van die geluidsdruk. Er is dus een evenwichtsgeluidsdruk, afhankelijk van 
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bronsterkte en resonatoreigenschappen. Alswede-resonatoreigenschappen 

kennen, dan levert deze energiebalans een schatting van de konstante 

bronsterkte bij één bepaalde hoofdstroomsnelheid. 

Daarmee kunnen we voorspellen wat de maximale geluirlsdruk kan worden na 

een verandering van de resonatoreigenschappen. 

Een serieschakeling van twee afgesloten zijtakken van ongeveer gelijke 

lengte, gelijk aan een kwart van de akoestische golflengte, vormt een 

akoestisch goed afgesloten systeem. Daarin kan de geluirlsdruk oplopen 

tot 5 maal de dynamische druk, vrijwel onafhankelijk van het pijpsysteem 

stroomafwaarts van de tweede zijtak. 

In de situatie met een enkele zijtak en een hoorn aan het uiteinde van 

de stroomafwaartse pijp kan de geluidsdruk. nog hoger worden ( 9 maal de 

dynamische druk}. Door het in de I-vormige vertakking gegenereerde geluid 

'aangeslagen', gaat de stroming in de hoorn als geluidsbron funktioneren. 
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APPENDIX ======== 

I~OOO: 

A-1 Laser-Doppler Anemometer 

A-2 lineaire stabiliteitstheorie 

A-3 vlakke golf voortplanting en de twee-mikrofoon methode 

A-4 reflektiekoëfficiënten zonder stromingsinvloeden 

A-S potentiaalstroming in de vertakking 

A-6 akoestische energie 
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A-1 Laser-Doppler Anemometer 

Principe 

We gaan hier kort in op de werking van een Laser-Doppler Anemometer(LDA). 

Voor nadere informatie verwijzen we naar de uitgebreide literatuur over dit 

onderwerp {o.a.: Durst'76,Buchave'79}. 

LDA is een techniek om lokaal stromingssnelheden te meten, door het meten 

van de snelheid van kleine deeltjes die in de stroming worden meegevoerd. 

Het Laser-Doppler principe is gebaseerd op de relativistische frequentie-

verschuiving bij verstrooiing van monochromatisch licht aan bewegende 

deeltjes. 

Wij meten snelheden aan in de stroming aangebrachte maÏsoliedruppeltjes 

{Broekhuizen'84},met een gemiddelde diameter van n pm , die snelheids-

fluktuaties tot een frequentie van JO kHz goed kunnen -volgen {Durst 1 76}. 

We maken gebruik van een "verschilbundel"-methode, waarbij twee koherente 

lichtbundels elkaar snijden onder een hoek 0 (fig.A-1.11. Wanneer een deeltje 

door het snijvolume van deze bundels heweegt zal het het licht van heide 

bundels met verschillende frequentieverschuivingen verstrooien. Omdat we het 

strooilicht van beide bundels in één punt op de detektor afbeelden, ontstaat 

een zweving in het detektorsîgnaal met de zogenaamde ''Doppler-f:requentie". 

Deze frequentie is evenredig met de x-komponent van de snelheid van het deeltje. 

masker+ 

-Fig.(A-1.11- de verschilbundelmethode voor LDA 

foto
multiplier 
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De Doppler-frequentie vD is gelijk aan: 

2•u 
VD =--À-- •sin(G/2) + óv 

1 
(A-I • I) 

waarbij Àl de golflengte van het laserlicht is (À
1
=632.8 nm), 8 de hoek tussen 

de laserbundels, u de x-komponent van de snelheid van het deeltje, en óv een 

eventueel frequentieverschil tussen de beide bundels. De "voorverschuiving" óv 

maakt het mogelijk om negatieve snelheden te meten, en zorgt ervoor, door vD 

te verhogen, dat er een smallere frequentieband ontstaat. 

Op-stelling 

Figuur A-1.2 toont schematisch de optiek van de LDA-opstelling. 

+ + 

laser beam
splitter ...._ ........ -

lens 

-Fig. (A-1.2}- LDA-Optiek 

foto
multiplier 

De "beamsplitter" bestaat uit een raster, waaraan de laserbundel verstrooid wordt, 

plus een masker dat alleen de twee eerste orde bundels doorlaat. Door dit raster 

te roteren wordt een voorverschuiving A~ tussen beide bundels gekre~erd. Een 

lens zorgt dat beide bundels elkaar snijden in een meetvolume op een vaste 

positie in de z-richting. Het LDA-systeem is in zijn geheel te traverseren in 

het xy-vlak. 

Na het tweede venster worden de beide bundels opgevangen op een masker,zodat 

alleen het strooilicht d.m.v. een lens op een pinhole gefokusseerd wordt. 

Een glasfiber transporteert het optische signaal naar een fotomultiplier, waarna 

het elektronisch verwerkt wordt. 
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Verwerkingssysteem {de Jong 1 85,Martens'85} 

Het verwerkingssysteem voor onze LDA-opstelling werkt volgens het zogeheten 

"counting"-principe. Ten behoeve van de dataverwerking zijn de LDA-snelheids

metingen gesynchroniseerd met drukmetingen aan het uiteinde van de afgesloten 

zijtak (fig.1.4.1). Het totale elektronische verwerkingssysteem is schematisch 

weergegeven in figuur A-1.3 

fotomultipliër 

drukopnemer 

bandfilter 

enable-trie:g. 

bandfilter 

Schmitt-trigger 

geheugens 

-Fig.(A-1.3}- Schema van het elektronische verwerkingssysteem (LDAl 

Wanneer een deeltje het meetvolume passeert geeft de fotomultiplier een 

spanningssignaal af, zoals geschetst in figuur A-1.4, een "burst". 
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Dit signaal oscilleert met de Doppler-frequentie. De amplitude is gemoduleerd 

met een laagfrequente "pedestal", die afkomstig is van de intensiteitsverdeling 

in het meetvolume. Dit signaal wordt versterkt. In een bandfilter worden zowel 

de laagfrequente pedestal als hoogfrequente ruis 

verwijderd. Wanneer de amplitude van de burst 

groot genoeg is, zodat een instelbaar "enable-nivo" 

00 ~~u.~",_",_",_",_~~~~~",_-
tijd-

overschreden wordt, wordt de gefilterde burst in 

een Schmitt-trigger op een ruisongevoelige manier 

-Fig.(A-1.4)- de Burst in een blokgolf omgezet. 

Teller I telt het aantal klokpulsen ,.·
5 

van een 100 MHz-klok gedurende de eerste 

5 perioden van de blokgolf, teller 2 telt gedurende 10 perioden het aantal klok-

pulsen van een 50 MHz-klok. Deze getallen worden met elkaar vergeleken in een 

"comparator". Wanneer het verschil minder dan 6% bedraagt wordt de meting goed-

gekeurd en het getal T
5 

naar digitaal geheugen I weggeschreven. Synchroon wordt 

vanuit de analoog-digitaal convertor (ADC) een momentane drukmeting in geheugen 

2 opgeslagen en in geheugen 3 het aantal klokpulsen van een 100 kHz-klok dat is 

geteld sinds de vorige goedgekeurde meting. Het systeem blokkeert steeds 20 ~s 

om meerdere metingen in één burst te voorkomen, en is dan weer gereed om het 

volgende deeltje te registreren. Per meetpunt u(~) worden zo 10 series van 1024 

samples genomen. De geheugens worden (per seriel uitgelezen met behulp van een 

LSI-mikrokomputer. De dataverwerking verloopt verder software-matig. 

Dataverwerking {Buchave 1 79,Martens'85,Smits'85} 

Hardware-matig hebben we series verkregen van instantane waarden van: 

1- de x-komponent van de deeltjessnelheid 

2- de druk aan het uiteinde van de zijtak 

3- de tussen de goedgekeurde metingen verstreken tijd 
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De gemiddelde snelheid bepalen we rechtstreeks als het numerieke gemiddelde 

van de getallen T5 • De periodieke snelheidsverstoringen vragen iets meer 

inspanning. De bemonstering vindt met willekeurige tijdsintervallen plaats, 

omdat we daarbij afhankelijk zijn van de aankomst van deeltjes in het meet

volume. Gebruik makend van een "slotting-technique" {Buchave 1 79} voor korrelatie 

van de meetgegevens kunnen we toch de benodigde informatie over fase en 

amplitude van de lokale snelheidsverstoringen uit de meetgegevens destilleren. 

Omdat we alleen geÏnteresseerd zijn in snelheidsfluktuaties met de frequentie 

van het in het pijpsysteem optredende geluid, hoeven we alleen met die Fourier

komponent te rekenen. We vinden de amplitude van de snelheidsverstoringen uit 

de autokorrelatie van de snelheidskomponenten (JL en de bijbehorende fase, 

relatief ten opzichte van het gemeten druksignaal, uit de kruiskorrelatie van 

snelheids-en drukverstoringen. 

De gebruikte soft-ware is ontwikkeld door Hartens {Martens'85}. 

IJking 

De Laser-Doppler snelheidsmeter werd geijkt door meting van de gemiddelde 

snelheid in het midden van de instroompijp (fig.l.4.1L. Deze werd vergeleken 

met de gemiddelde snelheid die, m.b.v. Bernoulli, volgt uit het drukverschil 

tussen suskamer enT-stuk ( §J.4L. Eerder is aangetoond dat teller J systematisch 

één klokpuls te weinig telt {de Jong 185} • Dit effekt wordt hij de dataverwerking 

in rekening gebracht. De afwijking tussen Eeîde snelheidsmetingen blijft steeds 

binnen 1% {deJong 1 85,Martens 1 85}. 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid waarmee de LD-snelheidsmeter snelheidsverstoringen meet is 

afgeschat op een relatieve spreiding van 2% in de amplitude en aósoluut ca. 4° 

in de fase. 
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Bij het meten van snelheidsverstoringen in de T-vormige vertakking (§2.2) was 

de onnauwkeurigheid groter, vanwege de slechte reproduceerbaarbeid van de 

hoofdstroomsnelheid. Metingen werden gedaan bij U~ 21.7 ± 0.6 m/s, in een 
0 

geometrie met een hoorn aan het uiteinde van de uitstroompijp. We zien in 

figuur 4.5.1 dat in dat geval de geluirlsdruk p~s (dus"ook de snelheidsverstoringen) 

evenredig met U3 varieert. Deze spreiding resulteert in een relatieve 
0 

onzekerheid van ca. 6% in lul/U • 
0 
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A-2 Lineaire Stabiliteitstheorie 

Analoog aan de literatuur {Michalke,etc} beschouwen we een vrije schuiflaag, 

zoals geschetst in figuur A-2.1 (vergelijk fig.l.2.3t. 

Uo Uo 

_ .. -- ------. 

U=O -- ........ 

-Fig. (A-2. Il- Vrije schuiflaag tussen een stroming met U=U en 
een stilstaand gas (U=OL 0 

Uitgangspunten zijn de volgende benaderingen: 

- We beschouwen tweedimensionale stroming 

- De stroming is inkompressibel 

Viskositeit is verwaarloosbaar 

- De snelheidsprofielen U(yl zijn uniform in de x-richting 

- Er is geen invloed van wanden 

-De schuiflaag is geëxciteerd door een akoestischveld (frequentie ft 

- Snelheidsverstoringen (~=(u,vll zijn klein t,o,v, de hoofdstroom-

snelheid (U ), zodat gelineariseerd mag worden 
0 

Nu definieren we de stroomfunktie ~(~,tl ,zodat: 

d'l' u=-ay 

'!' moet voldoen aan de gelineariseerde behoudswetten. 

(A-2.11 
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We beperken ons tot harmonische oplossingen, in de dimensieloze vorm 

(A-2.2) 

waarvoor de gelineariseerde heboudswetten zijn te herschrijven tot een 

eigenwaardeprobleem: de RAYLEIGH-vergelijking: 

o:-8/a){l/J' '-a2 \jJ} - L:' 'l/J = 0 (A-2.3) 

met als randvoorwaarden: 

l/J(±oo) = 0 (A-2.4) 

De aksenten (') duiden op differentiatie naar ç. Schaling heeft plaatsgevonden 

met de snelheid U en een diktemaat voor de schuiflaag, de gradiëntlengte L: 
0 

volgens: 

L = U I (dU/dyl 
o max 

= w•L/U 
0 

T = tU /L ; ~ = 
0 

x/L Ç = y/L 

'i't= 'i'/(U •L) 
0 

L: = U/U 
0 

(A-2.51 

(A-2.6) 

In het stationaire geval is B reëel, en is a de dimensieloze frequentie, die 
r 

overeenkomt met de frequentie f van het akoestische veld: 

B = (27TL/U )·f 
0 

(A-2. 71 

Bij iedere B vinden we een komplexe eigenwaarde a van de Rayleigh-vergelijking. 

ar is het dimensieloze golfgetal ~' en.ai de dimensieloze versterkingsfaktor 

van de hydrodynamische verstoringen (ai~~l- De verstoringen groeien aan indien 

We nemen een tanh-snelheidsprofiel U(y) voor de stationaire stroming aan, 

(fig. 2.2.1), in dimensieloze vorm: 

L:(ç) = !(l+tanh(!ç)) (A-2.8) 
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We merken op dat in dat geval de impulsverliesdikte 8(x} {:(2.2.I)}gelijk is 

aan de halve gradiëntlengte: 

8(x) = L(x}/2 (A-2.9) 

Met dit stromingsprofiel bepalen we numeriek de eigenwaarden en -vektoren van 

de Rayleigh-vergelijking. Figuur 2.3.1 geeft de eigenwaarden (a ,a.l en de 
r 1. 

dimensieloze fasesnelheid van de hydrodynamische verstoringen: 

Uc 1 w Sr 
Cr =U= U •k_ =a 

o o -11 r 
(A-2 .lOl 

als funktie van het Strouhal-getal, betrokken op de impulsverliesdikte: 

f•8 4TI•a U= ~-'r 
0 

(A-2 .lJ }_ 

We hebben bij deze eigenwaarden de bijbehorende eigenfunkties u (=~'·U ·Ll, 
0 

als funktie van Ç, numeriek berekend, analoog aan de berekeningen van Michalke 

{Michalke'6S}. Figuur A-2.2 geeft de resultaten van enkele van deze berekeningen. 

fJ=D.OS 

3 3 

-3 

-6~---~------W----~---~~---~ 
-t6 0 lul., 

as 21. 0 2 ' 6 
-----. arg (u) [rad} 

-Fig.(A-2.21- eigenfunkties van de Rayleigh-vergelijking 

<lul is genormeerd op !u(Olll 

8 
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In verband met deze resultaten wijzen we op de fasesprong in arg(u) bij y<O. 

Deze is tegencvegesteld gericht aan overeenkomstige resultaten bij Freymuth 

{Freymuth 1 65, fig.33/34}. Een vergelijking met recentere berekeningen{Monkewitz'82} 

bevestigt de juistheid van fig.A-2.2. 

Deze resultaten kunnen nu gebruikt worden om in een iteratief proces de aangroei 

van hydrodynamische verstoringen te beschrijven {Tanovic'BS}. 

De Rayleigh-vergelijking heeft geen gedempte oplossingen (a.>O ; B >0.5}. 
1 r 

Willen we toch gedempte oplossingen vinden, dan kan dat via de Orr-Sommerfeld 

vergelijking (de viskeuze vorm van de Rayleigh-vergelijkingl: 

(A-2.12} 

met kinematische viskositeit v. 

Betchov {Betchov'63} heeft dit gedaan voor temporele aangroei van verstoringen. 
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A-3 Vlakke Golf-voortplanting en de Twee-Mikrofoon Methode 

We beschrijven de voortplanting van geluidsgolven in een impedantiebuis 

met een diameter (dl véél kleiner dan de akoestische golflengte (À). 

Alleen vlakke golven planten zich daarin voort, zodat ~e het probleem 

één-dimensionaal k~nnen formuleren. 

De gelineariseerde één-dimensionale bewegingsvergelijkingen voor een 

wrijvingsloos, kompressibel medium met een konstante stationaire stroom-

snelheid U in de +x-richting zijn, in afwezigheid van brontermen: 
0 

(d d } + _J • dn I - + u ·- u .::.L-at 0 ax p ax 

(a a ) 1 -+u·- p at o ax 
au 

+ p ·-
0 ax 

= 0 

= 0 

(A-3.1) 

(A-3.2) 

Drukverstoringen p 1 en dichtheidsverstoringen P1 zijn gekoppeld via: 

(A-3.31 

Herschrijven van deze vergelijkingen (elimineren van ul levert ons de 

konvektieve golfvergelijking: 

(a a ~ 2 a2 p' 
ät + uo·aiJPI - c ~ = o (A-3.41 

We vinden harmonische oplossingen van de vorm: 

1 ( ) i (kx~t)_ -i(k~+wtl_ p x,t = p e r + p e 1 
+ -

(A-3.51 

Ten gevolge van de konvektieve term in de golfvergelijking vinden we afwijkende 

golfgetallen voor de golven die met de stationaire stroming mee, en die er tegen 

in lopen: 

k 
r 

k =--
l+M 

k = 
1 

k 
1-M 

(A-3 .61_ 

waarbij k het golfgetal voor geluirlsvoortplanting in het geval zonder stroming is: 

k = w/c + i•a (A-3. 7)_ 

hierin is w = 2nf de hoekfrequentie, en c de geluidssnelheid 
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In de faktor a nemen we de effekten van demping van de akoestische golven 

aan de pijpwanden mee. Deze a is volgens Morse&Ingard {Morse'61} gelijk aan: 

a~ l•{k•l + (y-J)k•l } 
d V h 

waarin rekening wordt gehouden met·: 

-de akoestische viskeuze grenslaagdikte 1 = ·hv!w 
V 

-de akoestische thermische grenslaagdikte lh = 12K/wpCv 

(A-3. 8) 

(A-3.9) 

(A-3.10) 

Vullen we de getalwaarden voor lucht (15 C; I atm) in, én de breedte (d=0.06 m) 

van onze pijpen, dan is: 

(A-3.11) 

We definiëren de reflektiekoëfficiënt R op x=O als de verhouding van de 

komplexe amplitudes (van de frequentiekomponent W) van de naar links en naar 

rechts lopende golven ter plaatse: 

pl(O) p_ 
R:: =- (A-3.12) 

p (0) 
r p+ 

dan is: 

(A-3.13) 

Volgens deze vergelijking bepalen we R uit de drukverstoringen op twee 

punten x gemeten: 

p(xl) 
ikrxl -ik

1
x1 = P (e + R e ) 

+ 'k -ik
1
x

2 ~ x2 
p(x2) = p+(e r + R e l 

(A-3.14) 

Noemen we: 

p(xl) i<P - P12e 
p(x2) 

(A-3.151 

dan is: 

R 
(A-3. 16) 
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Dus we kennen de reflektiekoëfficiënt als we de komplexe drukamplitude 

op twee plaatsen in de pijp kennen. Hierop is de zogenaamde "twee-mikrofoon 

methode" gebaseerd. 

Twee-Mikrofoon Methode {Jutte'86} in aanwezigheid van stationaire stroming 

opstelling 

vcrsterker 1 

vcrsterker 2 

pijp 

taagdoorlaat 
filter I 

taagdoorlaat 
fi lier 2 

p-4-+1--~ 

mini 

computer 

microfoons 

I . 
j------4"cfcrcnt 11 vlak 

discontinuïteit 

I 
I 
I 
I 
1 [>x 
0 

-Fig.(A-3.1)- opstelling van de twee-mikrofoon methode 

De drukverstoringen in x1 en x2 worden gemeten met piëzo-elektrische druk

opnemers. Van de signalen uit deze opnemers worden,~a versterken en filteren, 

synchroon 1024 samples genomen. In de LSI-JJ mikrokomputer wordt van deze 

signalen het komplexe Fourierspektrum bepaàld. De amplitudes en fasen, behorende 

bij de overheersende frequentiekomponefit in het spektrum worden bepaald. Van 

deze komponent wordt m.b.v. (A-3.161 de reflektiekoëfficiënt berekend 

De meting van p12 en~ wordt steeds JO maal uitgevoerd, waarbij na 5 metingen 

de drukopnemers van plaats verwisseld worden in de pijpwand. Hierdoor ijken we 

alle versterkingsfaktoren en fasedraaiingenin deoijbehorende signaalverwerkende 

kanalen uit onze metingen én verhogen we statistisch de meetnauwkeurigheid. 

We kunnen op deze manier met een nauwkeurigheid van ca, !% de reflektiekoëfficiënt 

bepalen. 
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Invloed van het Mach-getal 

Vergelijking (A-3.16), die we hebben gebruikt om de reflektiekoëfficiënten 

te bepalen, houdt rekening met de invloed van het Mach-getal. 

De fout die optreedt wanneer we de invloed van het Mach-getal verwaarlozen 

is uitgezet in figuur A-3.2. Voor een aantal gemeten drukverhoudingen p
12 

en fasen ~ hebben we R bepaald, zowel met M rekening houdend {~) als bij 

de aanname M=O (R ). 
0 

9 

8 

M 
[%} 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
20 25 30 35 

Uo lm/SJ 

-Fig.(A-3.2)- Afwijking in de reflektiekoëfficiënt ten gevolge 

van de verwaarlozing van stromingsinvloeden. 

We zien dat de relatieve afwijking evenredig met de stationaire stroom-

snelheid is. De rechte lijn komt overeen met: (M = U /cl 
0 

= 70 M (%}__ 
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A-4 Reflektiekoëfficiënten zonder stromingsinvloeden 

We hebben de reflektiekoëfficiënten aan de suskamers aan de in- en uitstroom-

kant van het pijpsysteem ook bepaald in het geval zonder stationaire stroming. 

Daartoe hebben we de zijtak verwijderd een een luidspreker als geluidsbron 

gebruikt. We bepalen de reflektiekoëfficiënten via de twee-mikrofoon methode 

(A-3), maar nu met M=O. 

Stroomopwaarts is de geometrie van de suskamer plus het achterliggende pijpsysteem 

komplex. Resultaten van metingen van R.(fl zijn weergegeven in figuur A-4.1 
~ 

-11+0.1 

arg(Ru> 

I -n 
-1(-0.l 

IR. Jl.O 
~.9 

t 0.8 
0.7 ' 50 

x 
x x 

-x -~ x x x" 
x x x .... .--

.x. *JL -x~ _x_-;;.___ ,.-x-~--------- ----
•x 

x xx x x x x x xx~ • x x x x x 
x••x Jtx ~ 

x x 

- ... ~. f [Hz] 
i • i i i i i I 

100 150 200 

-Fig.(A-4.1)- stroomopwaartse reflektiekoëfficiënt hij M=O 

Stroomafwaarts is de suskamer een kist (fig. A-4.21 

Ar= dXd 

I Ru [[ !ft 
~ D Arr= DxD !J-·- d = 0.06 m 

D = 0.48 m 

I 1 = 0.80 m 

-fig. (A-4-.Z.)-
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In een vlakke golf-benadering kunnen we een ééndimensionaal model opstellen, 

dat Ru in R1 uitdrukt. 

In sektie I is: 

en in sektie 11: 

( ikx R -ikx} 
Pr+ e + ue 

I ( ikx R -ikxl = -- p e - e pc I+ u 

A ( ) _ ( ikx R 2ikl -ikxl 
Prr x - Pil+ e + le e 

A ( ) I ( ikx R 2ikl -ikx) u11 x = -- p e - e e pc 11+ 1 

(A-4. I) 

(A-4.2) 

(A-4.3) 

(A-4.4) 

Op x=O sluiten we deze sekties aaneen met voorwaarden voor kontinuiteit 

van druk en flux: 

i>1 (0) = i>u<ol 

A1û1 (0) = A
11

û11 (0l 

Noemen we de oppervlakteverhouding: 

Dan geldt: 

R = 
u 

2ikl (m-I) + R1e (m+Il 

(m+I) + Rle2ikl(m-Il 

(A-4.5} 

(A-4.61 

(A-4. 7l 

(A-4.8} 

Reflektiekoëfficiënt R
1 

aan het uiteinde van de kist benaderen we volgens de 

beschrijving van de refektiekoëfficiënt aan het uiteinde van een pijp zonder 

flens ("unflanged"}. 

Voor een pijp met een cirkelvormige doorsnede, straal a, die zijn eindvlak 

heeft op x=O, geldt op x=O: 

p(O) = p • (I +R) + 

û(O) = p •(I-Rl/pc + 

dus voor de impedantie op x=O geldt: 

(A-4.9} 
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Volgens {Levine'48} geldt voor deze impedantie: 

zodat: 

en dus: 

z 
p~ = !(ka) 2

- i(ka)~TI 

R ~-
I-!(ka) 2 + i(ka)8/3TI 

I+!(ka) 2
- i(ka)8/3TI 

arg(R) ~ TI + 2(ka)8/3TI 

(A-4.10) 

(A-4. 11) 

(A-4.12) 

(A-4.13) 

Om dit naar de kist te vertalen nemen we een straal a zodanig dat A
11

=Tia2 , dus: 

a = D/ITI 

Dan is: 

IR1 1 ~ I - (kD} 2 /TI 

arg(R
1

) ~ TI + (kD) 16/(3TI3/ 2l 

(A-4. 14) 

(A-4 .I 5) 

(A-4. 16} 

Vullen we deze benadering in in (A-4.8) dan vinden we een benadering voor R . 
u 

In figuur (A-4.3) wordt dit model ("getrokken lijn"l_ vergeleken met experimenteel 

bepaalde waarden van R . 
u 

-1+0.2 

1.0+-----v---

IRJ0.9 
0.8 1 0.7 
0. 

0 50 

" 

•• 
• 

100 

" 
•••• " " " 

" " lil 

--:MODELHKIST" 
x x :EXPERIMENT 

x • • x x 

-----+ f [Hz] 

150 200 

-Fig.(A-4.31- stroomafwaartse reflektiekoëfficiënt (M=Ol 
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Voor zo'n eenvoudig model is de overeenstemming met de experimentele resultaten 

heel aardig. Experimenteel vinden we een iets lagere resonantiefrequentie van 

de kist. Maar we hebbe~ dan ook geen rekening gehouden met een daarop van 

toepassing zijnde lengtekorrektie op 1, bij de kist-pijp overgang. 

Als we de kist met dempingsmateriaal vullen neemt de reflektiekoëfficiënt af. 

We kunnen deze zo laag maken dat resonantie in het systeem onderdrukt wordt. 

In dat geval (fig.4.2.6l hebben we de reflektiekoëfficiënt zonder stroming 

bepaald (fig.A-4.4}. 

-1'\ •0. 

-ll •0.4 

1 
1Rulo9 

l 

arg(Ru) 

1 x 
x 

x 
x 

100 

x 

)( )( 
)( )( 

)( 

x 

x x x x x • x x 

f [Hz] --+ 
150 200 

-Fig.(A-4.4)- stroomafwaartse reflektiekoëfficiënt ( M=O I, 
aan een met dempingsmateriaal gevulde kist. 
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A-5 Potentiaalstroming in de vertakking 

Figuur A-5.1 toont de geometrie van de T-vormige vertakking. 

d 

L 

-Fig. (A-5.1}-

Het gearceerde gebied ~s het binnengebied van de vertakking, dat we zullen 

bekijken. 

AANNAMEN: 

- We mogen een tweedimensionale beschouwing houden 

-Verstoringen zijn zo klein dat we mogen·lineariseren 

- We verwaarlozen viskositeit 

- We bekijken alleen rotatievrije stroming 

- d<<À en À ~ !L 

De gelineariseerde heboudswetten in het binnengebied zijn: 

( ..L + u•v ) p + p V·v = o at - o -
(A-5.1}_ 

p ( 2.._ + U•'V )v + 'Vp = 0 
o at - - (A-5.21 

hierin is: 
v = u + u =(u} + (u} 
- - - V v 

, snelheid (U stationair; verstoring ul 

p = p + p' 
0 

p = p + p' 

dichtheid (p stationair; verstoring p'l 
0 

druk (P stationair; verstoring p'l 
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De toestandsvergelijking is: 

(A-5.3) 

We onderdrukken de expliciete tijdafhankelijkheid met behulp van Fourier-

decompositie: ... -iwt 
q = q•e (q = ~ ' p ' p) 

Vervolgens maken we de vergelijkingen dimensieloos, volgens: 

x - xtd . y = ytd 
' 

A ut u t 
V - + u wd - 0 

p = ptp t c wd + p po 
0 0 

dan is: 

c2 = yP /p 
0 0 0 

Verder voeren we in: 

- het dimensieloze golfgetal: 

- het Mach-getal: 

- een kleine parameter: 

kt= wL/c 
0 

M:: U /c ( <I) 
0 0 

E:: d/1 («I) 

Dit alles passen we toe op de behoudswetten. 

(A-5. 4) 

(A-5.5) 

(A-5.6) 

(A-5.7) 

We splitsen de dimensieloos gemaakte heboudswetten ~p in stationaire en 

istationaire delen: 

STATIONAIR: 

(A-5.8} 

bij onze metingen is steeds M2 <<I, zodat in goede benadering geldt: 

'VtPt = 0 

'Vt•Ut =-0 
(A-5. 91_ 
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Omdat we de stroming in het binnengebied rotatievrij hebben verondersteld 

kunnen we de stationaire snelheidspotentiaal ~ definiëren: 

u = V'~ (A-5.10) 

deze is volgens (A-5.9) oplossing van de Laplace-vergelijking \7 2 ~ = 0. 

INSTATIONAIR: 

vt.~t + M(~t.vt)pt "kt t 
= l. e:p 

V'tpt + M(~t.V't)~t = "kt t l. e:u 

ontwikkelen we t t in de kleine nu p en u 

t + e:2p p = p + e:p 
0 1 2 

t + e:2u u = u + e:u 
-t -l ~ 

Dan geldt in oe orde in e:: 

t t t V' •u + M(U •V' )p = 
-o - 0 

V't t t + M(U •V )u = Po - -o 

en, als we p
0 

elimineren: 

t V' •u 
-o 

+ ••• 

+ ••• 

0 

0 

parameter e:: 

In een benadering voor kleine Mach-getallen (M2<<ll geldt dan: 

t V' •u = 0 
-o 

(A-5.11) 

(A-5.12) 

(A-5. I 3l 

(A-5. 141 

e Dus het 0 -orde snelheidsveld (bij vooronderstelling rotatievrijL kan worden 

beschreven door een potentiaalstroming: 

nt~ f d" • l ~0 _= n~O u - v ~ ; o 1.mens1.evo : v~ 
-o o 

(A-5 .151_ 

waarbij de snelheidspotentiaal \7<f> 0oplossing is van de Laplace-vergelijking; 

(A-5.161 
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In het binnengebied van de vertakking ·(fig.A-5.1) hebben we Neumann-

randvoorwaarden aan de randen: 

(a) 0 op de vaste wanden 

~) 

~-v~o = 

~-v~o = u0 op de aansluitingen naar het buitengebied (S.,S ,S) 
1 u z 

Dus als we de snelheidsverstoringen op de grensvlakken (S.,S ,S) kennen, 
1 u z 

e 
kunnen we, in 0 orde, het akoestische snelheidsveld in het binnengebied 

bepalen. Deze beschrijving is geldig buiten de gebieden waar hydrodynamische 

verstoringen een rol spelen. 

De snelheidsverstoringen zijn via de vergelijkingen (A-3.1&2) rechtstreeks 

gekoppeld met de drukverstoringen. Daarom kunnen we de randvoorwaarden (b) 

bepalen door middel van drukmetingen in de pijpen van het systeem. 

De geometrie van het systeem is weergegeven in figuur J.4.J. 

We hebben de drukmetingen gedaan bij dezelfde omstandigheden als de LDA-metingen 

(§2.2): U ~ 21 m/s 
0 

c ~ 342 m/s 

f ~ 135 Hz 
-1 

k ~ 2.48 m 

} M ~ 0.061 

IR 1~ 1.10 arg(R l ~ -3.11 rad 
u u 

Aan het zuigeroppervlak meten we in deze toestand: 

(Bij U ~21 m/s is dit 2!x dynamische druk ~pU2 l 
0 0 

IP'(-L: il = 670 ± 40 (Pal. z 

In sektie III (fig.3.2.1) schrijven we, in een 'vlakke golf 1-Eenadering: 

en: 

-ikx 
Prii(xl = Prrr-<e 

2ikL 
z 

+ e e 
ikx 

) 

~ikx 2ikL ikx 
ûiii(x) = ~c PIII-(-e + e ze ) 

=> lû11I(x)l= ~ciP111_112·(1-cos(2k(x+Lz))~ 

(A-5.17) 

(A-5.18) 

(A-5.19) 

(A-5.20) 
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Dan geld op x=O 

lû
111

(0)I = 2.30 ± 0.14 (m/s) (A-5.21) 

In de uitstroompijp, sektie II (fig.3.2.1), hebben we een aantal metingen 

x = -(1 -x) 
u 

(m) 

-0. 120 

-0.305 

-0.573 

-0.682 

-0.950 

IPi:r<xllrms 
(Pa) 

200 ± 20 

450 ± 20 

660 ± 20 

670 ± 20 

460 ± 20 

Evenals in sektie III, kunnen we in sektie II schrijven: 

en: 

ik x -ik x 
• (-) ( r + R e 1 , Prr x = Prr+ e u L 

=> IP
11

(i)l = IP
11 

I<I+IR I2+2IR lcos(k i-arg(R' tll! + u u s u 

ik x -ik
1
x 

- I ( r -
ûii(x) = pc Prr+ e - Rue ) 

=> lûrr(i)l = --
1 

IPrr ti+IR I2 -2IR lcos(k x-arg(R )))i pc + u u s u 

Uit de meetresultaten volgt nu dat: 

IPrr I = 313 ± 8 (Pa) + rms 

hiermee volgt dat op x=O: 

lû
11

(a)l= 2.23 ± 0.07 (m/s) 

(A-5.22) 

(A-5.23) 

(A-5.24) 

(A-5.25) 

(A-5.26) 

(A-5. 27) 
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Om het probleem niet over te bepalen, berekenen 't''e de derde randvoorwaarde 

uit behoud van akoestische flux. De drie oppervlakken (S.,S ,S) zijn even groot, 
1 u z 

dus: 

(A-5.28) 

Dus als Neumann-randvoorwaarden voor het oplossen van de Laplace-vergelijking 

in het binnengebied (fig.A-5.1} hebben we genomen: 

op S 
z 

op S 
u 

op Si 

'V~ = -2.30 

'V~ = -2.23 

'V~ = 0.07 

(m/ s )_ 

(m/sl 

(m/sl 

Om het effekt van de T-vormige geometrie te beschrijven moeten we de rand-

voorwaarden op enige afstand van de vertakking kiezen. Daarbij gaan we uit 

van de verondérstelling dat de snelheidsverstoring konstant is nabij de 

vertakking, wat geen slechte veronderstelling is aangezien de vertakking 

zich in een snelheidsmaximum van een lange golf bevindt (in een toestand 

van optimale geluidsproduktie in het pijpsysteeml. 

De vlakken waar we de randvoorwaarden vastleggen zijn: (fig.J.4.Jl 

s. x = -60 (nunl 
1. 

s x = 120 (nun)_ 
u 

s y 
z 

= -60 (nun) 
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A-6 Akoestische Energie 

De gelineariseerde vergelijkingen voor een wrijvingsloos, kompressibel medium, 

met een stationaire stroomsnelheid U , en eventuele volumebronnen q en/of 

uitwendige krachten !, zijn: 

au 
po( a~ + (f!•V' )~ + (~·V')~} + p' (~·V')~= -V'p' + F (A-6. I) 

ap + V'• (p u + p '_U) = at er-
(A-6.2) 

Goldstein {goldstein 1 761 leidt hieruit een vergelijking voor energiebehoud af: 

waarin: 

en: 

ClE at + V'•I = J•F 

J -u+ (p'/p )U 

+ p H'q 
0 

- o-

H'- (p'/p) + u•U 
0 

akoestische energie: 

E = 
2
p'p' + OP lul 2 + P'~·_!!l 

po o-

akoestische energie flux: 

' I ::: (L + u•u'-(p u + p'U) p _!U er- -
0 

(A-6.3) 

(A-6.4) 

(A-6.5) 

(A-6.61 

(A-6. 7)_ 

Voor stationaire akoestische grootheden geldt, gemiddeld over de tijd: 

V'•I = J•F + p H1q 
0 

(A-6.8) 
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Liggen alle bronnen binnen een volume V, met oppervlak S, dangeldt, met 

behulp van het divergentietheorema, dat het akoestische vermogen (P) 

van de bronverdeling gelijk is aan de stroom van akoestische intensiteit (l) 

door het oppervlak S. 

p = f (~·! + p H'q)dV 
V o 

= J Ï•n dS 
s 

(A-6.9) 

In de ééndimensionale impedantiebuis (fig.3.2.2) is de akoestische energieflux: 

I= (p 1 /p + u•U)(p u+ p'U) 
- 0 -- o-- -

I 
ik x -ik x -iwt 

{ r 1 =Re- (p e + p_e )e 
p + 

0 

M +- (p e 
p + 

0 

ik x 
r 

-ik x -iwt 
1 - p_e )e }x 

1 
ik x -ik x -iwt 

e Re{- (p e r - p_e 1 )e 
ik x M r +- (p e 

-ik x -iwt 
1 

+ p_e )e } -x c + c + o_ 0 

dus de akoestische intensiteit is: 

I= ~x 2p c { (I+M)21P+I2- (I-M)21P_I2 } 
0 0 

(A-6.10) 

Met de in A-2 gedefiniëerde drukreflektiekoëfficiënt R=lp I/lp I wordt dit: - + 

I = e -x 
IP+I2 2 2 12 
2 c { (J+M) - (1-M) IR } 

0 0 

(A-6 .1 J l 

Hieraan zien we dat we ook een reflektiekoëfficiënt voor de akoestische 

intensiteit kunnen definiëren: {Mechel 1 65} 
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Een dipoollaag in een impedantiebuis, ter plaatse~=~, levert een kracht 

In een ééndimensionale benadering wordt zo'n dipool een 

druksprong /1p.' 

Het vermogen dat deze dipool levert is, gebruikmakend van (A-6. 9_): 

-met: u -
-p -

/1p -

p 
bron 

= 

Re{q(x, t)} 

Re{p(x,tl} 
-iwt 

Re{/1p(~}e } 

(A-6.131 

In hoofdstuk 3 vinden we dat de bron aktief is in een drukminimum. 

Hierom, én omdat de Mach-getallen klein zijn, geldt in goede benadering: 

P = s·l1î>·u<~ 1 bron t> 
(A-6.J4l 

In de geometrie van figuur 4.3.1 bepalen we de drukverdeling, in het geval 

dat de druksprong ten gevolge van de dipoolbron verwaarloosd wordt ten opzichte 

van de geluidsdruk in het systeem. 

We schrijven uitdrukkingen op voor druk- en snelheidsverstóringen in de 

pijpsekties I,II en III, wanneer een drukgolf vanuit S het systeem wordt 
u 

ingestuurd: ( k =k +k
1
=2k/(1-M1 l l 

s r 



I 

U 
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-ik x 
P' = p (e 1 

I I-

ik L. ik x -iwt 
s ~ r + R. e e )e 

~ 

-ikx 
Piu = Pur- (e + e 

- 1 -ikx 
uiii = pc Prrr-<-e + e 

+ikx -iwt 
)e 

2ikL 
z 

e 
ikx -iwt 

)e 

Deze uitdrukkingen knopen we over het binnengebied IV heen aan elkaar 

met de benadering voor kontinuiteit van druk en flux : 

(1) 

(2) 

(3) 

p'(O) = p' (0) 
I U 

Pirr(O) = Pir(O) 

ul(O) + uiii(O) = uii(O) 

daaruit volgt dat: 

ik L. 1 = {R.e s ~(1+!tan(kL ) + ~tan(kL ) }-
~ z z 

(A-6. 1 6} 

Deze drukverdeling hangt alleen af van de geometrie van de resonator. Dus 

als we deze invullen in (4.3.6) blijkt dat het uitgestraalde vermogen uit het 

pijpsysteem evenredig is met het kwadraat van de geluidsdruk. 
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