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Samenvatting 

Onderzocht is de instabiliteit van een tweedimensionale subsone 

vrijstraal aan de hand van de lineaire stabiliteitstheorie. 

Hiertoe zijn twee modellen opgesteld die de spatiële groei van 

een verstoring beschrijven waarbij de wrijvingstermen worden ver

waarloosd. 

In het ene model wordt een compressibele stroming beschouwd met 

oneindigdunne grenslagen, waarbij ook het verschil in geluidssnel

heden en dichtheden binnen en buiten de straal in rekening zijn 

gebracht. In het andere model wordt een incompressibele stroming 

beschouwd met trapeziumvormig snelheidsprofiel, waarbij dichtheden 

en geluidssnelheden binnen en buiten de straal gelijk zijn. 

De modellen geven voor verschillende verstoringsgrootheden een ex

ponentiële groei te zien als functie van de plaats op de hoofdas 

met het Strouhalgetal als belangrijkste parameter. De bruikbaarheid 

van de modellen wordt nagegaan door de aangroei van de snelheids

fluctuaties en fasesnelheden met een hittedraad te meten op de 

hartlijn van een met luidspreker geëxciteerde vrijstraal. 

Gemeten werd bij Machgetallen 0,1 en 0,2, waarbij het Strouhalgetal 

werd gevariëerd van 0,04 tot 0,76. Ook werd geëxciteerd met ver

schillend vermogen. Voor het geval de vorm van het snelheidsprofiel 

van weinig belang is (lage Strouhalgetallen) wordt een goede over

eenkomst tussen theorie en experiment gevonden (SrD<o,6), voor 

grotere Strouhalgetallen blijken de modellen minder bruikbaar te zijn. 

Verder worden theorie en experiment vergeleken met onderzoek bekend 

uit de literatuur. 
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Symbolenlijst 

5':o Strouhal getal = ~· = .2. S~:t.:z>. 
f frequentie [.s-'] 

D nozzlediameter of spleetbreedte [ ....... ] 

llo hoofdstroomsnelheid 

lfe hoofdstroomsnelheid in nozzlevlak 

E = va:. = excitatiegraad zz; 

V 

R.M.S. waarde van de snelheidsfluctaties in het 
nozzlevlak 

_ llo.D. 
Reynoldsgetal - )l 

kinematische viscositeit 

M= U~ 
11 y = Machgetal 

C geluidssnelheid [1-?'l.S-~ of verhouding geluidssnelheden 
binnen en buiten de jet 

W hoekfrequenti() (complex) 

w~ 

W· c.. 

1:: 
Ie~ 
Je. 

(. 

reële deel hoekfrequentie = iT 5r.:n 
imaginaire deel 

golfgetal (complex), tenzij anders vermeld 

reële deel k 

imaginaire deel k 

golflengte 

verhouding dichtheden buiten en binnen de jet (Par.2.2) of 
-k.b 

e (Par.2.3) 
-kb' r ~ e (Par.2.3) tenzij anders vermeld 

b dikte grenslaag 

J:,' 2-2b 

ai fluctatie van de snelheid in x-richting 

v, fluctatie van de snelheid in y-richting 

~ R.M.S. waarde sneldheidsfluctaties gemeten met hittedraad 
of parameter in complexe vlak 

jJ,: dichtheid 

p,: druk 

V vectoriële snelheid 

! snelheidspotentiaal 

h amplitude verstoring van de grenslaag 



4 

s~ hulpparameters volgens definities van Par.2.2.4 

V= V(LL) en Yl='viLU) gedefiniëerd volgens (37), (38) 

t:l rota tie = ,(2, o+ ...rl-

.(1 o rotatie van de basisstroom 

~ rotatie tengevolge van verstoring 

~ = ~~~ , gedefiniëerd volgens (51) 

~ gedefiniëerd volgens (51) 

~ fasesnelheid 

Cp soortelijke warmte bij constante druk 

Cv soortelijke warmte bij constant volume 
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I. Inleiding 

Binnen de vakgroep transportfysica wordt onderzoek verricht naar 

het gedrag van vrij-uitstromende luchtstralen onder invloed van 

akoestische verstoringen. In verband met onderzoek naar de sta

biliteit en de daarmee samenhangende eeluidsproduktie van een 

vrijstraal zijn we geinteresseerd in de ontwikkeling van ver

storingen in een vrijstraal. De ontwikkeling van verstoringen en 

de invloed van de verschillende parameters hierop wordt in dit 

afstudeerwerk onderzocht voor een tweedimensionale vrijstraal, 

die van binnenuit wordt geëxciteerd met behulp van een luidspreker 

(fig. 1. 1). 

-t-
2. 

i .Sll!.karner 

2. L u i cl s f re k'e r-
3 hCJz.2.Le 

De op een dergelijke manier gegenereerde verstoring doet zich voor 

als een golfvormig verschijnsel dat afhankelijk van verschillende 

parameters al dan geen opslingering vertoont. In het geval van 

een aangroeiende verstoring is een golfbeweging in de vrije grens

laag waarneembaar die resulteert in de vorming van wervel-structuren 

waarbij verschillende stadia te onderscheiden zijn (fig. 1.2, lit.1). 

Dit proces gaat samen met een toename van de turbulentiegraad over 

de gehele doorsnede van de straal. De belangrijkste parameters die 

het proces beschrijven zijn: 

1) Strouhal -getal S~ = f.D , betrokken op de diameter van de 
llo 

nozzle; 

2) snelheidsprofiel en de daarbij behorende grenslaagdikte; 

3) excitatiegraad E = Vg:' 
0 

4) Machgetal t1 =- ![: 
5) Reynoldsgetal Re- Uol) 

)/ 

In hoofdstuk II wordt de invloed van deze parameters op de versto

ringsentwikkeling theoretisch onderzocht aan de hand van modellen 

voor de twee-dimensionale vrijstraal. Deze theorie, de lineaire 
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stabiliteitstheorie, die uitgaat van de bewegingsvergelijking en 

massabehoudswet, beperkt zich tot het lineaire gebied en beschrijft 

alleen het begin van een verstoringsontwikkeling. In het komende 

hoofdstuk wordt hierop nader ingegaano 

I 

II -

!!I

IV -

V 

I I 

I I 
I I 

I 

II~ .I[ 

overgangsgebied 

lineaire groei 

m 

niet lineaire groei 

gebied waar discrete wervels worden gevormd 

gebied waar wervels samengroeien tot grotere structuren. 

Fig. 1.2: de verschillende ontwikkelingsstadia van een 

aangroeiende verstoring. 
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II. Theorie 

2o1. Het begrip dispersierelatie. 

In de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk worden relaties 

afgeleid die de stabiliteit van een twee-dimensionale vrij

straal beschrijven volgens de lineaire stabiliteitstheorie. 

Uitgegaan wordt van de bewegingsvergelijking en massabe

houdsvergelijking voor de wrijvingsloze situatie waaruit 

door lineairisatie potentiaal-vergelijkingen worden ver

kregeno Substitutie van een verstoringsstroomfunctie van de 
i{(.,)t-lcx) 

vorm tf = <f;ty)e in de vergelijkingen leidt onder de 

gestelde rand~orwaarden tot de gezochte relaties, de zg. 

dispersierelaties. Deze relaties beschrijven de aangroei 

en uitdemping in tijd en ruimte van een sinusvormige ver

storing die ook wel op te vatten is als een fourier-compo

nent van een verstoring in het algemeen. 

De in de exponent voorkomende parameters~ enk zijn in het 

algemeen complex, waarbij de imaginaire delen van~ enk 

de aangroei in de tijd respectievelijk ruimte beschrijven. 

De reële delen van U en k corresponderen met de hoekfre

quentie en het golfgetal {= ~~) van de verstoring. 

Het quotiënt van de reële delen van Wen k geeft de fase

snelheid, dit is de snelheid waarmee de verstoring zich 

verplaatst. 

In Par. 4 van dit hoofdstuk zal bij de oplossing van de 

dispersierelaties nader worden ingegaan op de mogelijke 

waarden van ~ en k en de relatie tussen deze grootheden. 

In Par. 1 worden dispersierelaties afgeleid voor de vrij-

-straal met oneindigdunne grenslaag (rechthoekig snelheids

profiel) voor het compressibele geval, waarbij rekening 

wordt gehouden met de invloed van verschil in dichtheid 

en geluidssnelheid binnen en buiten de jet. 

In Par. 2 worden de dispersierelaties afgeleid voor een 

vrijstraal met een trapeziumvormig snelheidsprofiel voor 

het hydrodynamische geval (geluidssnelheidco), waarbij 

de dichtheden binnen en buiten de straal gelijk veronder

steld zijn. 
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2.2. Afleiding dispersierelaties voor rechthoekig snelheidsprofiel. 

2.2.1. Inleiding 

In de komende paragrafen wordt een afleiding gegeven van een 

dispersierelatie voor een twee-dimensionale straal met infi

nietsimaal dunne grenslagen. Hiertoe beschouwen we een snel

heidsveld in het x-y-vlak zoals weergegeven in fig. 2.1. 

De gebieden I en II hebben een gemiddelde snelheid nul en in 

gebied III is een constante hoofdstroomsnelheid verondersteld. 

De grootheden lengte en snelheid worden dimensieloos gemaakt 

met respectievelijk halve jetbreedteen hoofdstroomsnelheiq, 

de tijd met het quotiënt van deze. Om de verhouding tussen 

dichtheid en geluidssnelheid binnen en buiten de straal in 

rekening te brengen zijn de parameters i en c ingevoerd 

(lit.2). De verhouding tussen hoofdstroomdichtheden buiten 

en binnen de jet is gelijk aan~ en de verhouding tussen de 

geluidssnelheden binnen en buiten de hoofdstroom is gelijk 

aan c verondersteld (fig. 2.1). 

Veronderstel nu storingen met een harmonisch karakter en fre

quentie W , dan zijn de snelheidsstoringen in x en y:..rich ting 

gegeven door U~ en ~ waa~bij de indices i betrekking hebben 

op het gebied waarin de snelheidsstoringen optreden. Het golf

getal k wordt nu gedefiniëerd als k =Wif waarbij ~ de 

golflengte is van een geluidsgolf met frequentie ~ 

I. 

m ---

li. 

tg t+f? ...L U..;)V-, Û.cJl 
+tl 1 lfc. f.j= t-1- k,ó:.) e -I 

1.. I (1+f?) (1,t. LL.l, ~) 
I H _..x 

..1 -- .é ( ) iwl: ':1= t+ L :Je e 
-11 J+f1. -1-nc.. uL,~ 

fig. 2.1.: Stromingsveld waarin staan aangegeven 
dichtheid, geluidssnelheid en snelheid 
in dimensieloze vorm voor de verschillende 
gebieden 

In Par. 2.2.2 worden, uitgaande van de basisvergelijkingen, 

potentiaal-vergelijkingen afgeleid, zoals die gelden voor de 

verschillende gebieden binnen en buiten de jet. De oplossingen 

van deze vergelijkingen worden in Par. 2.2.4 aan elkaar ge

knoopt volgens de in Par. 2.2.3 gestelde voorwaarden, hetgeen 

uiteindelijk leidt tot de gezochte relaties. 
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2.2.2. Basisvergelijkingen. 

In dimensievolle notatie worden de basisvergelijkingen 

gegeven door: 

1) bewegingsvergelijking (visceuse effecten verwaarloosd): 

( 1 ) 

2) massabehoudswet: 

~+-flJOV=O èlé ,- - (2) 
3) thermodynamische relatie 

(cis hier de geluidssnelheid)(3) 

Van nu af wordt alleen gewerkt met dimensieloze grootheden 

overeenkomstig fig. 2.1, tenzij anders vermeld. Lineairisatie 

leidt nu tot de volgende vergelijkingen: 

a) binnen de jet Ja3 -r du., - - _j_ ~P~ 
(,t ~.l::- H.z. ~ 

(gebied III) 

De rechterleden van (4) en (5) volgen uit .dp..s = ;;.z. A~ 
hetgeen is afgeleid uit (3). 

(4) 

(5) 

(6) 

Door invoering van een snelheidspotentiaal~3 , zijn (4), (5) 

en (6) ook te schrijven als 

(7) 

--. 'à}~+ dP3 =_.i:_ P 
?>~ è>~ l'f.Z./3 

Eliminatie van ;ruit (7) en (8) geeft: 

(9) 
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b) buiten de jet, gebieden I en II 

( 10) 

( 11) 

(12) 

De rechterleden van (10) en (12) zijn verkregen door substitutie 

van V""A,-2. =- tc..L · V'p'l2.. 
Door invoering van snelheidspotentialen ~ zijn (10), (11) en ~1,.2.. 

(12) ook te schrijven als 

a~ ;:[ 1 óP .. ,.z... 
~x~ t- _lii,.2.. = - /11~:~.. ~ ;:)c. 

(13) 

( 14) 

Eliminatie van~.:t. uit (13) en (14) geeft 

(15) 

2.2.3. Overgangsvoorwaarden. 

1) Drukevenwicht over vrije grenslagen 

Buiten de jet geldt c/p-~c2 clf , met (13) volgt hieruit: 

drukfluctuatie 
(16) 

Binnen de jet dj:.=* cwf , met ( 7) volgt hieruit: 

drukfluctuatie ( 17) 

Gelijkstellen van (16) en (17), toegepast op beide grenslagen 

geeft de volgende vergelijkingen: 

( 18) 

( 19) 
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2) De kinematische randvoorwaarden (vrije grenslagen zijn stroom

lijren) 

Hiertoe volgt men een deeltje gedurende een tijdje ~L~1 (fig.2.2.) 

I 
I 
ly' 
I 
I 
I 

fig. 2.2. 

De plaats van zo'n deeltje is dan weer te geven volgens de 

parametervoors telling ( l:. (t), !J (t~. 

Een vrije grenslaag is tevens stroomlijn: 

y{t) = f r- h (.x lt) i 6) 

} -.h (x(t-1..1IJ t-rLJ 1)- J,{xtt)J!)~Lit!}(t) 
!::J{é-rL1t) = ytt) r-.:11 yfl) 

• dh. ah _ ·rt.J } __. X a x+ è>t - 9 dh. -;- dh.- V(x ;-ó t) (20) ax: at - , J 

binnel') cle stra~t: x:::::- f oh 
. - = V(:x. ,lr-o,l) 

.:buite" cle str~at:X:::::::o àé 

Toepassen van (20) op de grenslagen op -t-1 e.r,-f geeft: 

Naast de overgangsvoorwaarden (21) zijn er nog de rand

voorwaarden: 

(21) 

(22) 

2.2.4. Oplossing potentiaalvergelijkingen onder de gestelde voorwaarden. 

Bij het bepalen van oplossingen van de vergelijkingen (9) en 

(15) worden de volgende substituties toegepast: 

(23) 



12 

Dit geeft: 

De randvoorwaarden f/>,,l...., o fy_, :tc.o) vereisen dat we een onder

scheid maken tussen de gevallen dat het imaginaire deel van ~ 

positief of negatief is. Beschouwen we het geval dat :Z"'.l >o 

dan vole;t op grond van de randvoorwaarden <P/,1....,. o (IJ- :t<./.>) 

dat: 

Substitutie van de oplossingen in de vergelijkingen (18), (19) 

en (21) levert met y=:t{: 

(c:k +-!1~)( A
3 
e~ r- 8 3 e-~) = G"(lc A" e iA 

(ik r- 115)( A3 e-i"u r ~3 ei~) = "f k B.ze ,J 

(,·k o~-11s){ ~) = t.~ 11 (A3 e e~- 1.3~ e-'/U) 

(c: é -r H<ö){ Hz.)-= t/û H( A.3 e -~- .a
3 

e':..u J 

Met oplossingen: 

symmetrische modes: 

,.k H, = ,. J. 11A, e'·A 

ll:: I{ = - c· ..l/1 B.L e ,·A 

i 4/" + ,À .~=a. (i I:. -r- !1s/L- o ../· ~r 

fl H • n = n J1 1:: -iÁ 
. .2. = - ,J , '71 '7.l. = T7~ )\ /-t .e.. 

~ - A - ..t H ik~ H-:,. 
.3- ~--.z. f-""n.:sc.~ 

anti-symmetrische modes; i col~~ _L (ik -1- 1"16);..=- o 
J• J=/"1 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 



Ie -(À 
A = -.8 = fl ·- e 

' I .z. I XI{ 

Voor het geval I m À< o zijn op een analoge manier symmetrische 

en anti-symmetrische modes te berekenen. Samenvattend zijn de 

oplossingen te schrijven als: 

(35) 

sgn (1 m .,\)'=;A (ik tL lis /"+!co) lgJ, (l~)= o ( 36) 

k zelf is in deze relaties dus niet gelijk aan het golfgetalv) V~. 

Vereenvoudiging biedt de substitutie 5 = -i..k.t.<..- • Volgens (23), 

(24) correspondeert het reële deel van ~u dan met het golfgetal 

van de verstoring en het imaginaire deel van ku met de ruimtelijke 

groei ervan. Verder geldt: 

I 

k (r-t-/'1u}L- u1)~ = k w-(u) 

De dispersierelaties in U worden nu: 

1) als Z".,(k.v)>o : symm. modes t.j!J(kw)-0 (t-u11)~ o 

anti-symm.modes t.;eo"'_j(kw} r-;:; (1- uH/= o 

2) als IJ?J(k v) <o symm. modes i; '.J(i:w) f-~(f-u. ~~= o 

anti-symm.modes 'fee-IJ (kw)-::; {t- 411r= o 

met v (u.j -ft' cz_ u~):!: en W{ u.)= (f1-/'1t.tl- tt.~)± 

Op de oplossing van deze vergelijkingen en de betekenis ervan 

zal worden ingegaan in paragrafen 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 van dit 

hoofdstuk. 

* Opm.: Deze wortels corresponderen met de hoofdwaarde wortels. 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43)* 
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2.3 Afleiding dispersierelaties voor trapeziumvormig snelheidsprofiel. 

(hydrodynamisch beschouwd) 

2.3.1. Inleiding. 

Analoog aan de paragrafen 2.2 wordt in de komende paragrafen een 

afleiding gegeven van dispersierelaties waarbij een eindige grens

laagdikte in rekening is gebracht. Om de berekeningen te vereen

voudigen wordt hierbij het snelheidsprofiel van de hoofdstroom be

naderd door een trapeziumvormig profiel. In tegenstelling tot het 

voorgaande wordt verondersteld, dat het medium incompressibel is 

(hydrodynamisch geval). De komende paragraaf zal een afleiding 

geven van de potentiaalvergelijking (Rayleigh-vergelijking). 

In Par.2.3.lt. worden de oplossingen van deze vergelijkingen aan

een geknoopt volgens de in Par. 2.3.3. gestelde voorwaarden het

geen resulteert in de dispersierelaties. 

2.3.2. _Afleiding Rayleigh-vergelijking. 

Beschouwd wordt een 2-dimensionale, incompressibele, wrijvingsloze 

stroming. De basisvergelijking wordt in dat geval: 

d .[). -
dé 

(44) 

Hierbij is .f1 de rotatie van de stroming met snelheidscomponenten 

ll en V in respectievelijk x en y-riching. Voor de rotatie J1 die 

alleen een z-component heeft, geldt dan: 

Veronderstellen we een verstoring van een zekere basisstroom in 

de x-richting, dan zijn de grootheden snelheid en rotatie als 

volgt voor te stellen: a= a.+"' 
V::: V 

fl., = .flo + ...0... 

(45) 

(46) 

De basisstroomgrootheden Uo en Jlo zijn hierbij alleen een functie 

van y en de verstoringsgrootheden u._.v en.n.. zijn een functie van 

x,~ en t . Voor de rotatie J10 van de basisstroom geldt volgens 

(45): 

Ut7) 
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Substitutie van (46) en (44) en gebruik van (47) levert: 

Ó..n_ r(!L + û) è)...n. - v[ 'd'-!1., - d .. nJ ... o 
o é o è> ;,c. ?>Ij&. <IJ 'JJ 

met ~>>lui en I ~"-({o} >> è)..n_ 
0 !:Jf.. 0 'j 

d...n_ + a d..sL _V ó2.ao 
è) t O ~ ,X 0 .!IL 

wordt dit: 

=0 

Veronderstel harmonische verstoringen van de volgende vorm: 

i(wf-i:.x) 
'/= </;tfJ) e 

f 
,
1 

c"{wl:.- k..t) 
_n_= ty"~ e 

en V=- dl/-' 
è>x 

Substitutie in (49) en gebruik van (45) geeft: 

Deze vergelijking staat bekend als de Rayleigh-vergelijking. 

Door (53) te vermenigvuldigen met (t·lei(eut-kxJ) is (41) 

ook te schrijven als: 

Deze vorm komt overeen met die van Rayleigh (lit.4). 

Voor een stroming waarvan het snelheidsprofiel van de basisstroom 

samen te stellen is uit gebroken lijnen, hetgeen betekent dat de 

basisstroom is samengesteld uit gebieden met uniforme rotatie, 

heeft (54) de eenvoudige gedaante: 

met als algemene oplossing: 

A l::v · -J:.u V= e -'.;. 13e ..J 

2.3.3. Overgangsvoorwaarden. 

Plakken we oplossingen aan elkaar voor verschillende gebieden met 

uniforme rotatie van de basisstroom, dan moet aan de volgende 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 
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overgangsvoorwaarden worden voldaan: 

1) V is continu over een grensvlak, hetgeen te noteren 

is als: 

L\V= o 
2) ra.- '::)· ~ (;;)-A(::·) V= o 

Deze vergelijking is verkregen door integratie van (5lt). 

Het A symbool heeft in (57) en (58) niet de betekenis van 

gradiënt, maar de betekenis van verschil over de grenslaag 

van de grootheid volgend op het ~ symbool. 

(57) 

(58) 

2.3.4. Oplossing Rayleigh-vergelijking voor trapeziumvormig snelheids• 
profiel. 

In deze paragraaf worden uit de Rayleigh-vergelijkingen de dis

persierelaties afgeleid voor een trapeziumvormig snelheidsprofiel. 

De snelheden zijn dimensieloos gemaakt met de hoofdstroomsnelheid 

en de lengtes met de halve doorsnede van de jet (fig. 2.3). 

--- -- -- - .nz:: 
ó 

---------nr. 

---JI. 
b 

0 ---------I 

fig. 2.3.: het trapeziumvormig snelheidsprofiel. 

Beschouwen we vergelijking (54) voor een gebroken-lijn-profiel, 

dan is deze te schrijven als: 

(59) 

Hierbij is y alleen ongelijk aan nul op de grensvlakken van de 

gebieden met uniforme rotatie. De totale oplossing van (54) is 

te verkrijgen door superpositie van de verschillende deeloplos

singen van de overgangsvlakken afzonderlijk. Voor het trapezium

profiel zijn op deze manier een viertal vergelijkingen op te 

stellen waaruit de dispersierelaties volgen. 

Stelt= e-1:.1> en J" '= e-kh' dan geldt op de vier grensvlakken 

volgens (57), (58): 
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I 
9=0 ' ll=a Á/1!!-) := _f_ . 4.P:)= --2-kA , ' a:.:; b .? d!f 

V::= A+rh+ 1/'c. +ct~ _D 
(60) 

II 
!f~:h ll=i, A(dlt)=-L, A(;<tv)=-..zkb 

' ct. ~ .b ot. !:1 

I ' V:= r »+-.8 -~-~ c + rr _}) (61) 

III: 

'F' f>rj, '; llo 1. Jf::;1= -.J J <1/:;)=- 2 kC-

V=tJ"A+-j13t-C -1-JD 
(62) 

IV 
lC::o LJ/(-Zt-j- _t_ ~~v.)=-.2k2) '1::;.2 . 

I ' d 7' - .b , oty 

V=rt A-r t/8+-rrC t-.D 
(63) 

(61) t/m (63) invullen in (58) levert: 

A{1-.2.. wl>)+j:bi-1/C.+//b= a (64) 

t A -1-.E> {1-.z:h {.é- w~ +-t'c -f 1/ J) = o ( 65) 

. 'ar A+ {.3 + c(t-.z6(~-w~ +r.D = o <66) 

//A+ffb-1-j'C. r..b(t-:z.wi>)=- o (67) 

Uit deze relaties volgen de volgende dispersierelaties: 

I. Symmetrische modes. 

A+D=o , ..8-t-C=o 

(.zwb):.-2 wb(r~l t 2-r.tki> )-r;·-r-r .2k!J -~--ff-1-.2 kAf)= o < 68) 

II. Anti-symmetrische modes. 

A-..D.,o ,..8-C-=o 

{.2 wi>): .?.-wb(-f-1-l/+.zi:J,)-f-1+21::6-r(2.~-f f'+-~ k :hf )= o < 69) 
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Als bijzondere gevallen van (68) en (69) kunnen limietgevallen 

worden beschouwd door de grenslaagdikte naar nul te laten gaan. 

Dit levert de dispersierelaties voor het rechthoekig-snelheids

profiel. Om deze limieten te bepalen dient gebruik te worden ge-

maakt van de regel van L'Hospitale; deze zegt over zekere functies 

{(x) en 9{x) het volgende: 

Als Lün ,l'~)= o ent~ gCx) en Lth? /':r.x) = L dan geldt: 
.x-.o x-. o .;t~O g (.:t) 

Toepassing op (68) en (69) leidt tot: 

I. Symmetrische modeso 

tin? r c.xJ == L 
.X. -I 0 J t .X) 

w)._- tA.Ji:. tp + 1}-!-:J: 1:_ .2-r~ f J)::: 0 

II. Anti-symmetrische modes. 

W.I.- C-c/i:(;-j)-1- }k2(!-f) = o 

' Het ~ _ ccd.ji:.i/ en 
1
1-( = /a,~,/;.:fi:t/ zijn deze verge-

1-~ - -r,r-
lijkingen ook te schrijven als: 

I. Symmetrische modes~ 

(w- k:}.z.coll;.:f k.b + U>".z.= o 

II. Anti-symmetrische modes. 

(w-k)Lk~h.j .4.6'+ t.o~ o 

(70) 

(71) 

( 72) 

(73) 

Later in paragraaf 2.6. zal worden aangetoond dat deze relaties 

identiek zijn aan de relaties (36) in het hydrodynamische limiet

geval met /bt/1 :$> f 

2.4. Spati~le en temporele instabiliteiten. 

Beschouwen we een verstoringsstroomfunctie overeenkomstig (23), 

(51) van de vorm: p!..x,y,l)= ~(yjei(t.vé-i:::x) 
dan worden volgens de dispersierelaties aan iedere w zeer be

paalde waardes van k toegevoegd, waarbij w en k in het algemeen 

complex zijn. Dit is te noteren als: 

w =tv,. -;- t' U{· 

k = );;,. +t'kc.· (75) 

met i=,. ::: reële deel van Ie= het golfgetal 

'0- ::: reële deel vanW= hoekfrequentie 
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imaginaire deel van k = versterkingsfactor betrekking 
hebbend op ruimtelijk.e groei 
(k.: >o aangroei in positieve 
x-richting) 

W,; = imaginaire deel vanw = versterkingsfactor betrokken op 
de tijd ( wt·< 0 aangroei in de 
tijd) 

De toevoeging van een k aan een zekere ~ gebeurt hierbij volgens 

de dispersierelatie: F{w.,k}=o (76) 

Bij de beschouwing van de oplossingen beperkt men zich in het 

algemeen tot twee bijzondere categorieën. Dat zijn de gevallen 

waarvoor ~ of k zuiver reëel zijn. Zodoende wordt een onderscheid 

gemaakt tussen: 

I) Spatiële verstoringen (aangegeven met (S) van spatial): 

w reëel, U?,·(s) == o 

k.. = k,.(S)+ ,: k,· (j) 

~= uJ_.(:s) 

fase-snelheid V/ ~ t.t.J;o{s) 
k,.( s) 

II) Temporele verstoringen (aangegeven met (T) van temporal) 

Jr: reëel, k"-[r} == o 

W .:. W,_ (T) 7- i lt.{: (T) 

k = J:,. {T) 

fase-snelheid ~ = W"..(T) 
i;,. (r) 

De groei van een verstoring is in de gevallen I en II te karak

teriseren door respectievelijk: 

(spatiële versterkingsfactor) 

(temporele versterkingsfactor) 

In de literatuur is vaak gerekend met temporele oplossingen, 

waarbij men aannam dat een spatiële versterkingsfactor door 

middel van een galilei-transf6rmatie met de fase-snelheid te 

vinden was uit een temporele oplossing. De gedachtengang hier

achter was, dat een waarnemer die met een fase-snelheid~=~~ 
mee beweegt met de verstoring een spatiële groei waarneemt die 

gelijk is aan: 

ke. { dd lo:; Cf}= Re~·( w dl-- k} \.;:- C<J.: = _,_ w,· k,. 
x. \ " ct. x IJ V r c..v,. 

(77). 

(78) 

(79) 

(80) 

( 81) 
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De langs deze weg gevonden resultaten zullen echter toch in het 

algemeen verschillen met die volgens(79). De methode had het voor

deel dat deze eenvoudiger was dan rechtstreeks de spatiële oplos

singen uit te rekenen wat een numerieke aanpak vereist. De methode 

leek hoopvol omdat er inderdaad overeenkomst werd gevonden met o.a. 

metingen verricht aan instabiliteiten van grenslagen van een stro

ming langs een vlakke plaat (lit.5). Gaster (lit. 6,7) toonde 

echter aan dat de bovengenoemde transformatie slechts onder zeer 

bepaalde voorwaarden bruikbaar is. De redenering gaat als volgt: 

oplossing van F {w, K).::o voegt aan iedere complexe w een complexe k 

toe, zodat in het W vlak lijnen van constante k.,.. en i::.: kunnen 

worden getekend. Deze lijnen spannen een orthogonaal net op be

halve in punten waar singulariteiten optreden. Deze treden in het 

fysisch relevante gebied niet op samenhangend met het nette gedrag 

van de Rayleigh-vergelijkingen. Uitgaande van de aanname dat ~ 

een analytische functie is van k, is de orthogonaliteit van lijnen 

met constante ~~ en~~ te bewijzen door gebruik te maken van de 

Cauchy-Riemann voorwaarden. Deze voorwaarden zeggen dat wanneer ~ 

een analytische functie is van k geldt: 

~w.. deö,: 'àw~o aC-4). 
~-= àké. ~ èk'"' =- 3.A:;: (82) 

Het inwendig produkt van twee vectoren in een zeker punt lood-

recht op lijnen met~~ respectievelijk k,constant blijkt nul te 

zijn onder deze voorwaarden, waarmee de orthogonaliteit bewezen is. 

In fig. 2.4 staat zo'n orthogonaal net in het ~ -vlak weergegeven, 

waarbij een spatiële mode op de reële ~ -as ligt en een temporele 

mode op de lijn met Ie.~= o 

1 Ie. .. constant ,. 
Wc:; 

w,. -------

fig. 2.4 
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Beschouw nu een temporele en een spatiële mode (de punten T en S) 

bij eenzelfde golfgetal en op een kleine afstand van elkaar. 

In S geldt: k.- k~o ri k,;{6) , W=- w,..(.s) 

In T geldt: k""' é,. , w = t0 tr)r-l w,· tr) 

Ontwikkelen van F( ~ ,R) rond T geeft: 

(volgens ) 

Wanneer we de waarden k en ~ van S nemen en hogere orde-termen 

verwaarlozen, dan leidt dit tot: 

Verder geldt: dF== o .. ;: d.t;.,- ~~ dw---*' ~~ ir = _ àw 
/~ ~k 

(84) met (85) geeft: 
dw w,.{s)- w,.tr)- (.. w,:(T} 
ot. /::, ... t .éiÛ•) 

;;: .-W,;lT)r e:{tv,.{r)- W,..{5)) 

lt..-(:!:.) 

Voor het geval dat ~w,.. >> dL-a· 
o~,. ?J~c; 

volgt dan uit (86) tot op 

een benadering van de orde W,; 

w.:tr) 
k.-{s) 

en '-<.),_.(.:r) = w,.(!.) 

Dit resultaat is echter strijdig met de transformatie (81), 

behalve wanneer: 
Ów,. UJ..· 
~ = Ie::-,. 

(gedefiniëerd als dtü,. ) 
è> ok.,. 

(85) 

(86) 

(87) 

ofwel wanneer de groepssnelheid ~ 

gelijk is aan de fase-snelheid ~ Het gevolg is dat de transfer-

rnatie (81) alleen bruikbaar is als de fase-snelheid ongeveer gelijk 

is aan de groepssnelheid (wanneer de dispersie klein is) en t.Vi << 1. 

Ondanks het voorgaande heeft men toch nog lange tijd weinig waarde 

gehecht aan de spatiële oplossing van het probleem, omdat de expe

rimenten meer overeenkomst vertoonden met de temporele theorie 

getransformeerd volgens (81). Met name de metingen verricht aan de 

fase-snelheden bleken goed overeen te stemmen met de getransfor

meerde theorie (Crow & Champagne, lit.8). 

Volgens de spatiële theorie verwachtte men bij lage frequenties 
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zelfs fase-snelheden die groter zijn dan de hoofdstroomsnelheid. 

Men had echter steeds over het hoofd gezien dat de dikte en vorm 

van het grenslaagprofiel erg belangrijk zijn. Berekeningen van 

Michalke (lit. 3) aan enkelvoudige grenslagen met een tangens

hyperbolicus-profiel voorspelde, dat bij een dikkere grenslaag 

niet zo'n hoge fase-snelheden te verwachten zijn, hetgeen de 

metingen van Crow & Champagne verklaarde volgens de spatiële theorie. 

Michalke heeft daarna de berekeningen ook uitgevoerd voor een ronde 

jet (lit.10). 

Metingen van Bèchert en Pfizenmaier bleken redelijk overeen te 

stemmen met de berekeningen van Michalke, vooral voor lage fre

quenties, waarmee het voorkomen van hoge fase-snelheden ook inder

daad is aangetoond (lit.11). Op grond van het voorgaande zullen bij 

beschouwing van de dispersierelaties de spatiële modes worden nage

gaan. Uitgaande van een exponentiële groei volgens (50) zijn in het 

algemeen de volgende gevallen te onderscheiden: 

1) uitgaande, aangroeiende golven ke; >o , Ie,. >o 

2) uitgaande, gedempte golven A:;.-< 0 A:;".> 0 f 

3) invallende, aangroeiende* golven : 1::,; >o , k,. <. 0 

4) invallende, gedempte* golven * ~~· "'0 , i:;_..< 0 

* in positieve x-richting. 

In het kader van de experimenten zal in de volgende paragrafen 

alleen het belangrijkste geval aan de hand van de dispersierelaties 

nader worden beschouwd, namelijk dat van de uitgaande aangroeiende 

symmetrische modes. 

In Par. 2.5. zullen de gevallen die algebra1sch op te lossen zijn 

worden bekeken en in Par. 2.6. worden de numerieke resultaten 

gegeven. 
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2.5. Algebrarsche oplossingen van limietgevallen. 

In deze paragraaf bekijken we de dispersierelaties van enkele 

eenvoudige limietgevallen die zonder numeriek rekenwerk te door

zien zijn. Beschouwen we de relaties (41), (42) voor de situatie 

/1-.o , W constant en ku= Dff) dan geeft dat oplossingen voor het 

incompressibele geval (hydrodynamische storingen). 

Met u;" gedefiniëerd volgens t~.-=-;f:,-u,.., worden (43), (39) en (40) 

gegeven door: 
(I..,..,. u...., -;;.- o) 

. I 
= +"rt "'" (I~-n. u~ < o) 

Voor U in het 1 e kwadrant volgt dus: 

tj~(-,:wuh-7)-r(t-u;,.,r- r ljh.(wu;n}+(1-uh7)~ 0 

t/co!J(-t:wu;..,)-{t-1?"_,)'"' -;r~(Jh(wtt-,...)-ft-u-l= o (88) 

Als W 3roo é is,(w > .2.. à. 3.) volgt hieruit: 

j'-t-(t-u~-nY= o 

I 

IL 171 = 1 + <--r· (89) 

Dit betekent voor het geval de dichtheden binnen en buiten de jet 

hetzelfde zijn, dat het reële en imaginaire deel van k aan elkaar 

gelijk zijn. Deze oplossing is ook te vinden voor een enkelvoudige 

grenslaag door een "vertex sheet" te beschouwen en staat bekend 

als de klassieke Helmholtz-instabiliteit (lit.12, pp.513). 

Als wuht klein: 

(symm.) (90) 

Door de relaties (73), (74) te beschouwen vinden we voor jkh1 

groot (/k"l:// >.Zà. 3) de Helmhol tz-instabili tei ten. Dit geeft: 

- w~ :f~c(t:t:~:) 

Voor uitgaande aangroeiende golven leidt dit tot: 

lo- ~::.,. ( 91) 

Deze oplossing komt overeen met (89) voor p=-f 
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2.6. Numerieke resultaten en vergelijking met berekeningen uit de 
literatuur. 

In deze paragraaf worden de numerieke resultaten gegeven die de 

spatiële groei als functie van golfgetal en frequentie (Strouhal

getal) beschrijven volgens relaties (41) respectievelijk (68). 

Voor (68) wordt ook de fasesnelheid gegeven als functie van het 

Strouhalgetal. Verder wordt vergeleken met berekeningen uit de 

literatuur. 

De berekeningen zijn uitgevoerd op de B7700, waarbij de procedure 

Muller is gebruikt. Deze procedure, aanwezig in de gebruikers

bibliotheek, geeft een nulpunt van een complexe functie na het opge

ven van een beginschatting van dat punt. Voor de computerpro

gramma's wordt verwezen naar Appendix I. 

Grafieken 2.1. en 2.2. geven de versterkingsfactor k. als functie 
L 

van het golfgetal k~ met~ als parameter berekend volgens (41). 

In grafiek 2.1 is verondersteld, dat dichtheid en geluidssnelheid 

binnen en buiten de jet gelijk zijn Cf=C=1). 

In grafiek 2.2 is een isentrope relatie verondersteld tussen de 

grootheden binnen en buiten de jet: 

' Cp met 11 =-· 
Q Cv 

(= verhouding soortelijke warmtes bij constante druk 

en constant volume). Voor lucht geldt binnen het bij ons voorkomen

de temperatuurgebied ~ = 1,4. Naast de modes behorend bij de 

klassieke Helmholtz-oplossing blijken nog andere modes oplossingen 

te zijn van (41) en (68). Dergelijke modes zijn in de literatuur 

ook gevonden voor een ronde straal (lit. 10,8), maar deze spelen 

verder geen rol bij de instabiliteit van de straal volgens Munt 

(1977, lit.2). Morgan geeft een nadere beschouwing van deze op

lossingen (lit.12) en concludeert hetzelfde. Aan deze modes zal 

hier dan ook verder geen aandacht worden besteed. Uit de bereke

ningen blijkt een slechts geringe invloed van het Machgetal op de 

instabiliteit voor de in onze experimenten voorkomende uitstroom

snelheden (11~ 0 • ..2..). Voor een golfgetal k,.. > 0.5 blijkt de Helmholtz

instabiliteit een goede benadering te zijn. Verder blijken gra

fieken 2.1 en 2.2 veel overeenkomst te vertonen met analoge be

rekeningen voor ronde vrijstralen met infinietsimaal-dunne grens-
. ' 

laag zoals uitgevoerd door Crow & Champagne en Michalke (lit. 8, 

10, 11). 
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Beschouwen we de oplossingen (k, als functie van kr )van verge

lijking (68) voor dunne grenslaag (bv.~ = 0.01) dan blijken deze 

hetzelfde gedrag te vertonen als in de grafieken 2.1 en 2.2 voor 

het geval H naar nul gaat enk~ klein is (grafiek 2.3). Dit be-

tekent dat voor lage frequenties (golflengte groot in vergelijking 

met de dikte van de grenslaag) de vorm van het snelheidsprofiel 

van weinig belang is. Voor grote k~ daarentegen blijken de oplos

singen van (68) juist sterk afhankelijk te zijn van het snelheids

profiel met name dat van de vrije grenslaag. Hiertoe beschouwen we 

grafiek 2.4 en 2.5, die spatiële versterkingsfactor kt en de fase

snelheid~ geven als functie van het Strouhalgetalwr berekend volgens 

(68) met de grenslaagdikte als parameter. Oplossingen voor een 

vortex sheet, respectievelijk een enkelvoudige grenslaag met lineair 

snelheidsprofiel, geven in dat·geval nagenoeg dezelfde resultaten 

als (41) en (68) (lit. 9,13). 

De asymptoten van grafiek 2.4 komen overeen met een Strouhalgetal 

van een half wanneer dit betrokken wordt op de grenslaagdikte. Dit 

komt overeen met de oplossingen voor een enkelvoudige grenslaag met 

lineair snelheidsprofiel (lit. 13). 

In grafiek 2.4 staat uitgezet de fasesnelheid ~ als functie van het 

Strouhalgetal berekend volgens (68). De oplossingen voor kleine k~ 

blijken sterk overeen te komen met de oplossingen van Michalke voor 

de ronde jet (lit. 10), met name het voorkomen van de hoge fase

snelheden die voor de ronde jet ook experimenteel zijn aangetoond. 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat deze hoge fase-snel

heden volgens onze berekeningen slechts weinig gevoelig zijn voor 

de dikte van de grenslaag. Michalke vond dat deze piek in de fase

snelhede? bij toenemende grenslaagdikte sneller lager werd dan uit 

onze berekeningen volgt (lit. 11, gif.6). Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de vereenvoudigde voorstelling van het snelheids

profiel in ons model. Voor grotenek~ zijn de resultaten waarschijn

lijk slecht in overeenstemming met de werkelijkheid, omdat deze 

sterk afhankelijk zijn van de keuze van het snelheidsprofiel. 

Uit de berekeningen van Michalke voor een ronde jet met tangens

hyperbolicus-grenslaagprofiel blijkt, dat de waarde van het Strouhal

getal waarvoor neutrale modes optreden (k, =o) omgekeerd evenredig 

zijn met het quotiënt van impulsverliesdikte en straal van de jet. 

Bij onze oplossingen van (68) liggen rechts van de asymptoot neutrale 

modes op de~~ -as waarbij opvalt, dat de waarde vanUJ~ waar de 

asymptoot de~~-as snijdt omgekeerd evenredig is met het quotiënt 

van grenslaagdikte en breedte van de jet. 



-I 

8 

7 

6 

3 

2. 

0 

1 )M=O, 05 
2)M=0,5 

26 

Grafiek 2.1 

I 2 3 

~ 
M=0,8 

Spatiële versterkingsfactor ki als functie van het golf

getal kr met ~achgetal M ais parameter berekend uit (41) 
met c=g=1.Er staan ook enkele punten weergegeven van andere 
modes. 
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Grafiek 2.2 
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~ 
1)M=0,05 (isentroop) 

2)M=0,8 ( ,, ) 

Spatiäle versterkingsfacto~ ki als functi$ van het golf

getalk met MachgetalM als parameter berekend uit (41), r 
isentroop beschouwd. 
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3 
Grafiek 2.3 
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l 
~v 

0 ~-----------------+------------------4-------------------~ 
0 

~"l ) 
I 2 

Spatiële versterkingsfactor ki als functie van het golf

getal kr berekend volgens (68)(hydrodynamische geval) voor 

zeer dunne grenslaag(b=0,01). 

3 
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Grafiek 2.4 

s 10 w > 
1 

3)b=0,16 

Spatiële versterkingsfactor ki als functie van het 
Strouh<?.lgetal Wz betrokken op de halve diameter van de straal 

met de grenslaagdiktebals parameter berekend uit (68). 
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1.5" 
Grafiek 2.5 

/.0 

r 

0~--------~----~~--~-----------+------~--
o > s 10 

Fasesnelheid vf als functie van het Strouhalgetal Wz=TrSrD 
(Srn= ~D ) met grenslaagdikte b als parameter berekend 

0 volgens ( 69). 

1)b=0,04 
2)b=0,08 
3)b=0,16 
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III. Experimentele opzet. 

• 

3.1. Inleiding. 

Om de theorie uit het voorgaande hoofdstuk te toetsen, zijn een 

aantal experimenten verricht. Alvorens op onze experimenten in te 

gaan zal eerst wat worden gezegd van experimenten die op dit ge

bied uit de literatuur bekend zijn. Metingen zijn o.a. verricht 

door Freymuth (1966), Crow & Champagne (1970), Bechert and Pfizen

maier (1975) en Moore (1977). Deze metingen werden meestal gedaan 

met hittedraden aan vrijstralen die van binnenuit met een luidspre

ker werden geëxciteerd. 

In tabel 3.1 worden een aantal kengetallen van hittedraadmetingen, 

bekend uit de literatuur, met die van ons vergeleken. 

auteur minimale s~ ~e 11 vorm straal .· 

Crow & Champagne o, 15 105 <O, 1 rond 

Pfizenmaier o, 15 10 4 0,015 rond 

Moore o, 18 1 '3 x 105 0,3-0,5 rechthoekig 

Onze metingen 0,039 1,3 x 10
4 

0,2-0,3 rechthoekig 

Tabel 3.1 

Freymuth deed turbulentiegraadmetingen en optische experimenten, 

waarbij hij de ontwikkeling van verstoringen binnen de vrije grens

laag onderzocht voor lage hoofdstroomsnelheden (voornamelijk 8 en 

16 rnj5). Crow & Champagne deden, naast turbulentiegraadmetingen, 

fasesnelheidsmetingen op de hartlijn van een ronde straal bij even

eens lage snelheden(~< 0.1). Meer recent zijn de metingen van 

Bechert, Pfizenmaier en Moore. Bechert en Pfizenmaier deden bij 

lage uitstroomsnelheden (N= 0,015) metingen aan een ronde vrij

straal die het bestaan van fasesnelheden aantoonde, die groter zijn 

dan de uitstroomsnelheid, hetgeen de spatiële theorie van Michalke 

bevestigde. Moore deed metingen op de hartlijn van de twee-dimensio

nale vrijstraal bij verschillende excitatiegraden en Machgetallen, 

variërend van 0,3 tot 0,9 waarbij de hittedraadmetingen beperkt zijn 

tot Machgetallen < 0,5. 

Deze laatste metingen zijn het best te vergelijken met onze metingen. 

De experimenten die in dit hoofdstuk beschouwd worden, hebben de be

doeling na te gaan in hoeverre de in hoofdstuk II beschouwde theorie 

toepasbaar is en wat de invloed van verschillende parameters hierop 

is, zoals excitatiegraad, Machgetal en de hiermee samenhangende 

grenslaagdikte en Reynoldswaarde. 
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Hiertoe zijn hittedraadmetingen verricht op de hartlijn van een 

geëxciteerde vrijstraal, stromend uit een twee-dimensionale nozzle 

(6x60 mm). De excitatie gebeurde van binnenuit met èen hogetoon

luidspreker. Als functie van het Strouhalgetal werden gemeten de 

spatiële groei van de turbulentie en fasesnelheden van de versto

ring. De metingen zijn verricht bij de Machgetallen 0,1 en 0,2, 

hetgeen tevens inhoudt dat deze verricht zijn bij twee grenslaag

profielen (deze zijn ook sterk plaatsafhankelijk) en twee Reynolds-
4 4 

getallen (Re= 1.34 x 10 en Re= 2.68 x 10 ). Het Strouhalgetal 

werd gevariëerd vanaf 5~ = 0,039, wat laag is in vergelijking met 

metingen bekend uit de literatuur. Verder is de straal zichtbaar 

gemaakt met behulp van een Mach Zehnder interferometer, waarmee het 

mogelijk was beelden fotografisch vast te leggen of op een monitor 

weer te geven. 

In de komende paragrafen zal de gebruikte opstelling worden beschre

ven en worden ingegaan op de toegepaste meetmethodes. 
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3.2. Opstelling en meetmethodes. 

Ter bepaling van de snelheidsfluctaties op de hartlijn van een 

tweedimensionale vrijstraal is gebruik gemaakt van een opstelling 

zoals weergegeven in fig. 3.2-1. 

3.2.1. De excitator. 

Als excitator wordt een hogetoon-luidspreker gebruikt. Onderzoek 

naar de bruikbaarheid van de hogetoon-luidspreker als excitator 

voor de tweedimensionale vrijstraal is het stagewerk geweest van 

Marcel Kruyp (lit.15). Uit dit onderzoek bleek o.a., dat plaatsing 

van de excitator in de zijwand van de suskamer niet goed bleek te 

voldoen; bij hoge frequenties bleek het akoestische golffront in 

het nozzle-vlak nl. sterk te vervormen. Om dit te vermijden werd 

de excitator op de hartlijn van de nozzle geplaatst. Het bleek dat 

het toegevoerde vermogen aan deze luidsprekers aanzienlijk kleiner 

moest blijven dan de maximale belastbaarheid die door de fabrikanten 

werd opgegeven, omdat de luidsprekers anders kapot gingen. 

Waarschijnlijk is dit te wijten aan de scherpe resonantiepieken van 

de suskamer. Om krachtig genoeg te exciteren bleek een toegevoerd 

vermogen tot maximaal 5 Watt al voldoende te zijn. 

De luidsprekers die werden gebruikt zijn de Philips AD 0160/T8 en 

de Isophon KM 11/150/8. De Isophon heeft het voordeel dat deze 

lagere frequenties ka~ weergeven en een groter vermogen kan ver

werken (frequentiebereik 300 - 20.000 Hz, maximale belastbaarheid 

volgens fabrikant 100 W). Vanwege het kapot gaan van een Isophon 

en het niet voorradig zijn van een nieuwe, zijn een groot deel van 

de metingen verricht met de Philips-luidspreker (frequentiebereik 

2000- 22.000 Hz, maximale belastbaarheid volgens fabrikant 40 W). 

Voor metingen bij frequenties boven de 2000 Hz bleek deze echter 

ook uitstekend te voldoen. Om krachtig genoeg te exciteren werd 

de excitator steeds ingesteld op een resonantiepiek van de sus

kamer. De gewenste grootte van de excitatie werd vervolgens inge

steld door de amplitude van het signaal van de toongenerator te 

variëren. 
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10 

2. 

s._--1 

fig. 3. 2.1 • 

1) nozzle 

2) suskamer met regelbare druk 

3) sinterbrons-plaat 

4) luidspreker 

5) versterker 

6) toongenerator met instelbare amplitude en frequentie 

7) hittedraad waarvan de plaats instelbaar is 

8) anemometer 

9) filter (bandbreedtje 50 Hz) 

10) R.M.S. meter 

11) digitale voltmeter 
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3.2.2. Constante temperatuur anemometrie. 

Snelheden en snelheidsfluctaties zijn gemeten met een hittedraad 

volgens de methode van constante temperatuur anemometrie (C.T.A.). 

Hierbij wordt e.en hittedraad, een ~m wolfraamdraad (lengte 3mrn), 

die op te vatten is als een temperatuurgevoelige weerstand, in de 

stroom gebracht. Deze weerstand, ookwel stookweerstand genoemd, 

maakt deel uit van een wheatstone-brug waarover een servo-verster

ker staat gekoppeld (fig. 3.2.2.). De servo-versterker zorgt er

voor, dat de temperatuur van de hittedraad constant blijft door de 

brug in evenwicht te houd~n. 

1) servo-versterker 

2) stookweerstand 

fig. 3.2.2. 

Wanneer de brug in evenwicht is wordt de relatie tussen de 

spanning V over de hittedraad en de snelheid ll van de stroming 

gegeven door: 

met: 

(3.2.1.) 

= weerstand van de hittedraad bij de gastemperatuur 
(koude weerstand) 

Rw= warme weerstand van de draad (stookweerstand) 

ll = snelheid van de stroming 

A, B en 1'1 zijn constanten. 

De constanten A, B enn worden gevonden door middel van ijking, 

waarbij n gelijk is aan 0,4 à 0,5. 

'· Door het linkerlid van 3.2.1. uit te zetten tegen 'lä' is de ijk

kromme te benaderen door twee rechten (fig. 3.2.3.) 

~.f' 

fig. 3.2.3.: Ijkkromme hittedraad. 
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De ijking vond plaats in de hoofdstroom van de vrijstraal, waar

bij de relatie tussen uitstroomsnelheid en suskamerdruk gegeven 

wordt door Bernoulli, uitgaande van de veronderstelling, dat de 

snelheid in de suskamer nul is (metingen met een pitot-buis gaven 

geen significant verschil). Ter bepaling van de fluctaties in de 

snelheid wordt uitgegaan van vergelijking (3.2.1.) met~= 0,5. 

Differentiatie geeft: 

dl!= -4 VWdV 
8-ew (12w-RJ) 

(3.2.2.) 

De grootheid dVwordt gemeten met een R.H.S. meter die de waarde 

van Vv.z' geeft als V de wisselspanningscomponent is over de 

hittedraad. Om te weten wat het frequentiebereik van de hitte

draad is, werd een sprong in de snelheid gesimuleerd door een 

blokspanning aan de anemometer toe te voeren via "Testsignaal in". 

Aan de hand van de uitslingeringen van de spanning over de hitte

draad, zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop, is dan na te gaan 

wat het frequentiebereik is (lit. 16). Voor de gebruikte 5,Ph7-

draden werd na bijregelen van filters van de anemometer een fre

quentiebereik gehaald van 18 kHz, hetgeen ruim voldoende bleek te 

zijn. Instelling op een frequentiebereik van 11 kHz bleek geen 

significante invloed te hebben op de meetwaarden. Het signaal van 

de anemometer werd door een filter gestuurd met een bandbreedte 

van 50 Hz alvorens het aan de R.H.S.meter toe te voeren. De door

laatfrequentie van het filter werd ingesteld op de excitatiefre

quentie, zodat alleen aan de daarbij behorende fourier-component 

van de verstoringen werd gemeten. 

3.2.3. Het meten van fase-snelheden. 

Het meten van de snelheid waarmee een verstoring zich voortbe

weegt op de hartlijn van de straal, is ook gedaan met behulp van 

een hittedraad. Hiertoe werd het gefilterde signaal van de anemo

meter zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop die via een instel

bare tijdsvertraging werd getriggerd door het signaal van d~ 

toongenerator (fig. 3.2.4.). Door nu een nulpunt van het sinus

signaal op twee punten te bekijken is met de tijdsvertraging na 

te gaan hoeveel tijd zo'n nulpunt nodig heeft om zich over de 

afstand tussen die punten te verplaatsen. Bij deze metingen is 

steeds gezorgd, dat die punten in het gebied van exponentiële 

groei lagen rond XJi.c = 1. 75, hoewel àe methode natuurlijk ook 

buiten dit gebied bruikbaar is. 
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1 ) hittedraad waarvan afstand x 
instelbaar is 

2) anemometer 

3) filter 

4) oscilloscoop 

5) tijdsvertraging 

~I 
6) versterker 

7) toongenerator 

3.2.4. Het zichtbaar maken van de straal. 

Voor het zichbaar maken van de straal en de verstoringen daarin 

is gebruik gemaakt van een Mach Zehnder interferometer in de 

grondtoestand (fig. 3.2.5), waarmee ook bij lage uitstroomsnel

heden een goede beeldkwaliteit kan worden verkregen. 

De werking van een Mach Zehnder interferometer berust op verschil 

in optische weglengtes tussen objectbundel en referentiebundel, 

afhankelijk van de dichtheden binnen de straal. Door middel van 

interferentie kan zodoende een beeld worden verkregen van de 

straal. Voor een kwalitatieve beschrijving wordt verwezen naar 

lit. 17, 18. De lichtbron was een nanolite die werd getriggerd 

door het signaal van de toongenerator. Met behulp van een T.V.

camera kon zodoende een gesynchroniseerd beeld worden verkregen 

op een monitor. Foto's konden worden genomen door op de plaats 

van de T.V.-camera een fotocamera te plaatsen en te belichten 

met een enkele flits van de nanolite. Deze nanolite was voorzien 

van e~n gaskap die bij het fotograferen werd gevuld met argon onder 

een overdruk van 3 atmosfeer, hetgeen de lichtopbrengst verhoogde. 
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f.r360 

1 t----t 

fig. 3.2.5. 

1) nozzle 

2) Mach Zehnder interferometer 

3) nanolite met gaskap 

4) luidspreker (in suskamer) 

5) T.V. camera of fotocamera 

6) toongenerator 

7) versterker 

8) frequentiedeler triggersignaal 

9) voeding nanolite (4kV) 
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IV. Meetresultaten en conclusies. 

. , 

4.1. Alvorens de geëxciteerde straal te beschouwen worden eerst de 

eigenschappen van de ongeëxciteerde straal nader bekeken aan 

de hand van verrichte metingen. Ook wordt vergeleken met metingen 

bekend uit de literatuur. Bij dè beschouwing van de geëxciteerde 

straal wordt vergeleken met experimenten van anderen(voornamelijk 

Moore) en de theorie uit hoofdstuk II . 

In de grafieken zijn de grootheden dimensieloos uitgezet. De snel

heden zijn dimensieloos gemaakt met de hoofdstroomsnelheid en 

afstanden met de halve spleetbreedte van de nozzle. Bij verge

lijking met resultaten uit de literatuur dient men er rekening 

mee te houden dat afstanden ook wel dimensieloos gemaakt kunnen 

zijn met de hele spleetbreedte van de nozzle of voor ronde jets 

met de straal of diameter van de nozzle. Verder kan er e~n factor 

ff in het Strouhalgetal zitten. Zodoende 

wel op de volgende manieren gedefiniëerd: 

of ~_w = ïï I'D = iï ~,..D 
uo . 

4.1.1. De ongeëxciteerde straal. 

wordt het Strouhalgetal 

-6,... - f'.D 
.D--

llo 
.I 
s~ ... I' i.L> 

'.D -~ a. 

De metingen aan de ongeëxciteerde straal zijn als volgt te ver

delen: 

1) Meting van de hoofdstroomsnelheid op de hartlijn van de 

straal als functie van de afstand tot het nozzlevlak (grafiek 

4.1). Bij Machgetal 11 = 0,1 blijkt de snelheid iets eerder 

af te vallen dan bij N = 0,2. De metingen blijken goed aan 

te sluiten bij die van Moore (voor H = 0, 3) en anderen zoals 

weergegeven in de figuur op blz.qq die overgenomen is uit het 

artikel van Moore. 

2) De snelheidsprofielen van de straal op verschillende afstanden 

van het nozzlevlak (grafiek 4.2 t/m 4.5) met daaruit afgeleid 

de dikte van de grenslaag als functie van de afstand tot het 

nozzlevlak (grafiek 4.6). Voor ~D< 2,5 blijken de grenslaag

diktes behorend bij r1 = 0,1 en ~ = 0,2 slechts weinig te 

verschillen. Er staan in grafiek 4.6 ook enkele punten uitge

zet die zijn afgeleid uit snelheidsprofielen van Hoore voor 

11 = 0,3. Hieruit blijkt dat onze grenslaagdiktes rond 

~b = 1,75 nagenoeg gelijk ZlJn aan die van Moore op de

zelfde plaats (alles dimensieloos beschouwd), hetgeen verge

lijking tussen de experimenten ook beter mogelijk maakt. 

Voor de bepaling van de grenslaagdikte is het gedeelte van het 
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grenslaagprofiel beschouwd met een snelheid tussen 10 en 90% 

van de hoofdstroomsnelheid. 

3) Snelheidsfluctaties op de hartlijn van de straal als functie 

van de afstand tot het nozzlevlak (grafiek 4.?). 

Verticaal staat uitgezet de R.M.S. waarde van de snelheids

fluctaties loodrecht op de hittedraad. De aangroei van deze 

fluctaties blijkt voor de verschillende Machgetallen aanzien

lijk te verschillen. Bij 'n= 0,1 blijkt de turbulentiegraad 

aan de nozzle-opening kleiner te zijn maar sneller aan te 

groeien dan bij t-1 = 0,2. Logaritmisch uitzetten (grafiek 4.8) 

blijkt voor '7iD = 1 tot ~.D = 4 bij benadering een rechte 

te geven hetgeen duidt op een exponentiële groei in dat gebied. 

Metingen van Moore en anderen (blz.f~ ) laten zien dat deze 

curves tamelijk kunnen verschillen. 

Een verklaring hiervoor is, dat bepaalde modes worden aange

slagen afhankelijk van de resonantiefrequenties van de suskamer. 

Letten we op de richtingscoëfficiënt van grafiek 4.8 en kennen 

we daar een Strouhalgetal aan toe overeenkomstig de berekeningen 

volgens (68) dan blijken de Strouhalgetallen voor J1 = 0,1 en 

ff = 0, 2 ongeveer een factor twee te verschillen ( l-4 = 0, 74 en 

~ = 0,38). Dit duidt erop dat een of meerdere resonantie

frequenties van de suskamer worden aangeslagen rond de 1200 Hz. 

Ook uit de foto's (blz.77 ) van de ongeëxciteerde straal blijkt 

dat er verstoringen optreden die het duidelijkst zijn voor H = 0,1. 

4.1.2. De geëxciteerde straal. 

Hiertoe beschouwen we de volgende grafieken: 

1) De snelheidsfluctaties of de hartlijn van de straal als functie 

van de afstand bij verschillende Strouhalgetallen, excitatie

graden en Hachgetallen (grafieken 4.9 t/m 4.29). 

In grafiek 4.9 staan de snelheidsfluctaties lineair uitgezet, 

in alle andere logaritmisch, hetgeen bij exponentiële groei 

een rechte oplevert. De snelheidsfluctaties zijn bepaald uit de 

gefilterde R.M.S. waarden van de spanning over de hittedraad 

(Par, 3.2.2), zodat alleen de bij de excitatiefrequentie beho

rende fourier-component ~an de verstoring wordt bekeken. 

Uit de grafieken blijkt dat de plaats van het maximum in de 

snelheidsfluctaties dichter bij het nozzle-vlak komt te liggen 

naarmate het Strouhalgetal hoger is. Ook de excitatiegraad 

blijkt enige invloed te hebben op de ligging van dit maximum. 

Letten we op het rechte gedeelte van de grafieken, dan blijkt 
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dat dit gebied zich het duidelijkst manifesteert voor lage 

Strouhalgetallen; dit is het gebied dat met de lineaire theorie 

te beschrijven is. Voor Strouhalgetallen 5~ groter dan 0,5 

(w,.. > 1 ,6) is dit gebied moeilijk aan te geven. Bij de hoogst 

gemeten frequenties blijken lokale minima te kunnen optreden in 

de snelheidsfluctaties hetgeen duidt op een staand golfpatroon; 

een eenduidige waarde voor de versterkingsfactor is dan niet 

meer te geven. Pfizenmaier heeft dit verschijnsel ook waarge-

nomen. 

Voor het lineaire gebied bevindt zich nog een overgangsgebied. 

In dit gebied is de gemeten R.M.S. waarde van het signaal t.g.v. 

de akoestische golf van dezelfde orde als dat t.g.v. de versto

ringen in de straal. De akoestische golf wordt echter al snel 

overheerst door de eigenlijke verstoring in de straal., De afge

leide in een zeker punt geeft het complexe gedeelte van k, 

de versterkingsfactor ki • Deze blijkt bij onze meting in het 

exponenti~el aangroeiende gebied niet van de excitatiegraad af

hankelijk te zijn. De bandbreedte van het filter blijkt invloed 

te hebben op het verloop van bovengenoemde grafieken. Bij lage 

frequenties wordt op grote afstand ( '71-n > 5) een snellere groei 

van de snelheidsfluctaties waargenomen bij gebruik van een filter 

met grotere bandbreedte (grafiek 4.21). De reden is dat het waar

genomen signaal voor een relatief groot gedeelte een gevolg is 

van de achtergrond-turbulentie die weinig afhankelijk is van de 

excitatie. 

2) Afgeleid uit de richtingscoëfficiënten van de grafieken 4.10 

t/m 4.·28 is grafiek 4.30. Deze geeft als functie van het Strou

halgetal de versterkingsfactor k 1 • De rechten waarvoor de 

richtingscoëfficiënten bepaald zijn, werden berekend volgens de 

kleinste kwadratenmethode. De punten die hierbij werden gebruikt 

waren afhankelijk van het Strouhalgetal. Voor~r<0,85 werden de 

punten van ?;fD = 1 t/m ~D = 3,5 gebruikt, voor grotere Strou

halgetallen van ~b = 1 t/m ~D = 2,75 of 2. Het blijkt dat de 

gevonden curven nauwelijks afhankelijk zijn van de bij ons voor

komende Machgetallen, Reynoldswaarden en excitatiegraden. 

Ter vergelijking staat in grafiek 4.30 ook de curve getekend 

zoals die is berekend voor het incompressibele geval. De over

eenstemming blijkt goed te zijn tot~= 1,5 (S~ ~ 0,5). 

Voor w,.. = 1,6 wordt een maximale versterking gevonden hetgeen 

overeenstemt met de metingen van Moore. Crow & Champagne vinden 

een maximale versterking bij SrD = 0,3 hetgeen te verklaren is 
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uit de dikkere grenslaag. 

3) De fasesnelheden als functie van Strouhalgetal (grafiek 4.31). 

De fasesnelheid blijkt overeenkomstig de theorie bij lage Strou

halgetallen de uitstroomsnelheid te benaderen. Snelheden groter 

dan de uitstrooms~elheid zijn ook wel gemeten, hoewel de onnauw

keurigheid te groot was om er zeker van te zijn dat deze inder

daad groter waren dan de uitstroomsnelheid. 

De snelheden zijn gemeten op het interval ~~ 0 = 1 tot .Xh.D = 2 ,5. 
L 

Volgens onze berekeningen zouden ook fasesnelheden in de orde 

van 1,3 maal de uitstroomsnelheid moeten voorkomen. Dit is echter 

niet het geval. De berekeningen van Michalke stemmen daar beter 

overeen met de werkelijkheid. Blijkbaar is ook hierbij niet al

leen de dikte maar ook de vorm van het grenslaagprofiel belang

rijk. 

4) Tot slot van deze paragraaf enkele opmerkingen over de foto's 

van de geëxci teerde straal (blz. 7 {}). Deze geven een beeld van 

de geëxci teerde straal voor /"1 = 0,1 en 11 = 0, 2 bij Strouhalge

tallen S':t:> = 0,37 en .S~ = 0,22. Bij 1'1 = 0,1 is het omslaan 

van de grenslaag duidelijk zichtb~ar in tegenstelling tot de 

foto voor 11 = 0,2. Dit verschil ligt niet zozeer in het ver

schil in Strouhalgetal maar in het verschil in Machgetal. De 

beelden bleken niet erg gevoelig te zijn voor de kracht van de 

excitatie. Bij harde excitatie werden de structuren alleen wat 

geprononceerder. Voor opmerkingen bij de fotb's van de onge~xci

teerde straal wordt verwezen naar punt 3 van paragraaf 4.1. 

4.2. Onnauwkeurigheden. 

Letten·we op de nauwkeurigheden van de metingen van snelheden en 

snelheidsfluctaties dan kunnen we zeggen, dat de reproduceerbaar

heid goed is en de onnauwkeurigheden worden bepaald door de aflees

onnauwkeurigheden (< 5%) en eventuele systematische fouten. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hittedraad opnièuw werd 

geijkt wanneer de ijking verlopen was. De onnauwkeurigheden in de 

versterkingsfactoren worden bepaald door de onnauwkeurigheden in de 

richtingsco~fficiënten van de grafieken 4.10 t/m 4.28. De absolute 

fouten hierin zijn voor enkele waarden van k; grafisch geschat en 

worden groter bij toenemend Strouhalgetal. Onnauwkeurigheden in de 

fasesnelheden worden juist groter bij kleinere Strouhalgetallen 

en bepaald door de onnauwkeurigheid in het bij de metingen bepaalde 

tijdinterval waarover een verstoring werd bekeken. 
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4.3. Conclusies. 

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen: 

1) Wanneer Strouhalgetal en Machgetal niet te groot zijn (..5':D< 0,5 

en 1.1(0,5) blijkt voor onze jet, zowel theoretisch als experi

menteel, de spatiële groei van een verstoring in het lineaire 

gebied incompressibel beschreven te kunnen worden. De vorm van 

het snelheidsprofiel blijkt van weinig belang. · 

2) Vergelijking met berekeningen van Michalke laat zien, dat bij 

toenemend Strouhalgetal zowel versterkingsfactor als fasesnel

heid gevoeliger worden voor de keuze van het snelheidsprofiel. 

3) ~erekening met een trapeziumvormig snelheidsprofiel blijkt een 

Strouhalgetal te geven waarboven geen versterking optreedt, 

maar heeft het nadeel dat de versterkingsfactor niet be~rensd is. 

4) Voor grotere Strouhalgetallen (~b> 0,5) blijkt, afhankelijk van 

de plaats, aangroei en demping wisselend te kunnen optreden, 

hetgeen duidt op een staand golfpatroon. Berekeningen met een 

meer verfijnd grenslaagprofiel brengen hier geen oplossing. 

5) De aangroei van de turbulentie van de ongeëxciteerde straal 

blijkt sterk afhankelijk te zijn van het Machgetal. Voor ver

klaring wordt verwezen naar punt 3 van par. 4.1.1. Dit duidt 

erop dat het door Crow & Champagne gevonden voorkeursstrouhal

getal van 0,3 afhankelijk kan zijn van de vorm van de suskamer. 

6) Invloed van het Reynoldsgetal is niet merkbaar bij door ons ge
L~ 

dane metingen (Ee > 1,3 x 10 ) • 

7) Bij de door ons gedane metingen bleek een grotere excitatiegraad 

geen significante invloed te hebben op de versterkingsfactor kt 

in het lineaire gebied. 

4.4. Suggesties voor verder onderzoek. 

Tot slot nog enkele suggesties voor eventueel verder onderzoek: 

1) Theoretisch model zoeken dat de staande golven voor grote Strou-

halgetallen verklaart. 

2) Onderzoek naar de omslag van de vrije grenslaag. 

3) Experimenten uitbreiden met metingen aan verwarmde stralen. 

4) Experimenten bij grotere Machgetalleno 

Ook voor Hachgetallen > 1 zou de theorie toepasbaar kunnen zijn, 

aangezien bij de afleidingen geen beperkingen zijn opgelegd aan 

het Machgetal. Om dit na te gaan zijn echter andere meetmethodes 

vereist omdat hittedraden niet meer te gebruiken zijn. 
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FIGURE 5. Comparison of centre-line mean velocity and turbulence with data of other experi
menters. Present experiment: O, conical nozzle; ~.parallel nozzle where different. x, \Vool
dridge, Wooten & Amaro (1971); +, Crow & Champagne (1971). 

Bovenste grafiek:Hoofdstroomsnelheid als functie van 

de afstand tot het nozzle-vlak. 
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/.0 

as 

T 

0 3 4 5 

Grenslaagdiktebals functie van de afstand,beiden 

dimensieloos gemaakt met tD. 
0 M=O, 1 

8 M=0,2 
GJ Grenslaagdiktes bepaald uit de snelheidsprofielen 

van Moore(lit.19,fig.3) voor M=0,3 en een nozzle 

met een diameter van 39mm. 

) 



10 

5 

i 

0 

»1D 
s 
> 

50 

Grafiek 4.7 
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Overzicht van gegevens behorend bij de grafieken 4.10 t/m L~.29. 

Grafiek 11 SI):, w'" k, 

4.10 0,2 0,039 o, 122 0,011 

4.11 0,2 o,o88 0,278 0,077 
4.12 0,2 o, 132 0,417 0,204 

4.13 0,2 o, 182 0,57 0,453 .. 
4.14 0,2 0,272 0,85 0,83 

4.15 0,2 0,36 1 '14 1 '18 
4.16 0,2 0,47 1,46 1,44 

4.17 0,2 0,53 1 '67 1 '31 
4.18 0,2 o, 61 1,93 0,67 
4.19 0,2 0,70 2 '19 0,54 
4.20 0,2 0,86 2,7 0,52 
4.21 0' 1 0,083 0,26 0,051 
4.22 0' 1 o, 177 0,56 0,42 

4.23 0' 1 0,26 0,83 0,74 
4.24 0' 1 0,37 1 '15 1 '14 
4.25 0,1 0,44 1,38 1 ,35 
4.26 0' 1 0,52 1,62 1 '65 
4.27 o, 1 0,57 1,78 1,43 

4.28 0' 1 0,65 2,03 0,59 
4.29 0' 1 0,67 2.39 
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Grafiek 4.30 

Spatiële versterkingsfactor als functie van het 

Strouhalgetal Wz ( = rrsrD) .De curve geeft de waarden 
voor zeer dunne grenslaag (b=0,01) berekend volgens (68). 
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Grafiek 4.31 
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Appendix IA 

J A N I I N s T A B I L I T E I T E N 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

'BEGIN''FILE'OUTPUT; 

'END'. 

'INTEGER'I,J; 
1 COMPLEX'Z,KUR,KUI,M,K,EM,EK,UB,Y; 

'COMPLEX' 'PROCEDURE'T(Y); 
'VALUE'Y; 
'CO.HPLEX'Y; 
'BEGIN' 
'COMPLEX'A,B,C,D; 
C:=COM(TAN(RE(Y)),O); 
D:=COM(O,TANH(IM(Y))); 
A:=ADDC(C,D); 
B:=SUBC(COM(1,0),MULC(C,D)); 
T:=DIVC(A,B); 
'END'T; 
'COMPLEX''PROCEDURE'F(Z); 
'VALUE'Z; 
'COMPLEX'Z; 
'BEGIN' 
'COMPLEX'V,W,X,Y,G,C; 
G:=POVJERC(ADDC(COH(1,0),MULC(COM(0.2,0),SQUC(M))), 
2.5); 
C:=POWERC(G,-0.4); 
V :=SQRTC( SUBC (MULC( G, C) ,SQUC( Z))); 
W:=SQRTC(SUBC(SQUC(SUBC(COM(1,0),MULC(M,Z))), 
SQUC( Z))); 
X:=DIVC(MULC(SQUC(SUBC(COM(1,0),MULC(Z,M))),V),W); 
Y: =MULC ( K, W) ; 
F: =ADDC (MULC(MULC(T(Y), COM(O, 1)), G) ,X); .. 
'END'F; 

M:=COM(O,O);EH:=COH(0.4,0);EK:=COM(0.2,0); 
UB:=COM(2.5,2.5); 
'FOR'I:=1 'STEP'1 'UNTIL'3'00' 
I BEGIN I M: =ADDC(M 'EH) j 

K::COH(0.2,0); 
Z:=UB; 
WRITE(OUTPUT,</)); 
WRITE(OUTPUT,(r'MACHGETAL _M=">); 
WRITE( OUTPUT,< E9. 2), H); . 
WRITE( OU'l'PUT ,<I I' 11 ----KUR-------------KUI----------------
K" ,1>) ;-
'FOR'J:=1'STEP'1'UNTIL'20'DO''BEGIN' 

'END' 
'END' 

HULLER(Z,F(Z),0.001,0.001,0.001,9,0UTPUT,'FALSE'); 
KUR:=MULC(K,RZ(Z));KUI:=MULC(K,IH(Z)); 
WRITE(OUTPUT,<I>); 
WRITE(OUTPUT,<E16.6,E16.6,E16.6>,KUR,KUI,K); 
UB := 'IF 'J(2 I TIEN I z I ELSE'UB; 
K: =ADDC(K, EK); 
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Appendix IB J A N - - -- - -

'BEGIN''FILE'OUTPUT; 
'INTEGER'I,J; 
'COMPLEX'W,NR,K,KR,KI,B,V; 
'COMPLSX' 'PROCEDURE'F(K); 
'VALUE'K; 

I END I. 

'COMPLEX'K; 
'BEGIN''COMPL~X'G,H,A,C,D; 

'END'F; 

G:=EXPC(MULC(NEGC(K),B)); 
H:=EXPC(HULC(NEGC(K),HULC(COH(2,0),SUBC(COM(1,0),B)))); 
A:=SQUC(HULC(HULC(W,B),COM(2,0))); 
C:=ADDC(SUBC(H,MULC(H,SQUC(G))),MULC(COM(2,0),MULC(K,E))); 
C::MULC(MULC(COM(-2,0),MULC(W,B)),C); 
D:=MULC(SQUC(G),SUBC(COM(1,0),ADDC(H,MULC(MULC(MULC(COM 
(2,0),K),B),H)))); 
D:=SUBC(ADDC(ADDC(MULC(MULC(COM(2,0),K),B),H),D),COM(1,0 
) ) ; 
F:=ADDC(ADDC(A,C),D); 

B:=COM(0.01,0); 
K:=COM(0.2,0.2); 
'FOR'I:=1'STEP'1'UNTIL 1 6 1 DO' 
I BEGIN I WRITE( OUTPUT ,<I'" GRENSLAAGDIKTE _B=_ ">); 

WRITE(OUTPUT ,< E9. 2 ), B); 

'END' 

WRITE( OUTPUT,< I I' X4' "KF" 'X14' "KI" ,X18' "W" 'X11 '"V" ,I>) j 

W:=COM(0.2,0); 
'FOR'J:=1'STEP'1'UNTIL'25'DO' 
'BEGIN' 

MULLER(K,F(K),0.001,0.001,0.001,9,0UTPUT,'FALSE'); 
WR:=COM(RE(W) ,0) ;KR:=COM(RE(K) ,O); 
V:=DIVC(WR,KR); 
WRITE(OUTPUT,<E16.6,E16.6,E16.2,E16.6), 
RE(K),IM(K),RE(W),RE(V)); 
WRITE(OUTPUT,<I>); 
W:=ADDC(W,COM(0.2,0)); 

'END' ;B:=MULC(COH(2,0) ,B); 


