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Samenvatting 

Bij het terugkoppelmechanisme dat de oscillatie van een ondergeëxpandeerde 

twee-dimensionale vrijstraal in stand houdt , speelt de interaktie van een 

extern op de straal invallende akoestische puls met de straal een belangrijke 

rol • 

De akoestische puls veroorzaakt ter plaatse van de nozzle-mond een instabiele 

verstoring in de vrije grenslaag van de vrijstraal • 

De ontwikkeling van zo'n verstoring wordt theoretisch en experimenteel gevolgd 

Na een samenvatting van uit de literatuur bekende stabiliteitstheorieën wordt 

een niet visceuze , compressibele stabiliteitstheorie gepresenteerd , die de 

ontwikkeling van harmonische verstoringen in een dunne grenslaag beschrijft . 

Experimenteel wordt de generatie en de verdere ontwikkeling van een versto

ring in ~e vrij~ grenslaag van een supersone- M = 1,4- vrijstraal langs 

interferometrische weg gevolgd • 

Een vergelijking van theoretische en experimentele resultaten toont nog 

grote discrepanties • 
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Gebruikte symbolen 

A,A. 
1 

kanstauten 

a geluidssnelheid 

B. konstant en 1. 
c capaciteit 

c complexe fasesnelheid = c + ie. r 1. 
D,D. kanstauten 1. 
E,E. konstaneen 1. 
f brandpuntsafstand 

I stroomsterkte 

i aantal interferentie-lijnen vanaf 
famg 

0 1 ' 2 ' 3 

J 0 ~1 ' ~2 +3 

K konstante van Gladstone-Dale 

K. kanstauten 1. 
L lengte meetsektie 

zelfinduktie 

L. kanstauten 
1. 

1 optische weglengte 

M Mach-getal 

M. kanstauten 1. 
N. kanstauten 

1. 
n brekingsindex 

P druk 

p storingsdruk 

AP amplitude van de akoestische puls 

R gaskonstante 

elektrische weerstand 

S positie verstoring 

T temperatuur 

t
0 

tijd verstreken na het invallen van de akoestische puls 

U elektrische spann1.ng 

snelheid in de x-richting 

de snelheid ( in absolute waarde ) 

u storingssnelheid in de x-richting 

V snelheid in de y-richting 

v storingssnelheid in de y-richting 
--" 
V de snelheid - vektoriëel 
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golfgetal 

verhouding soortelijke warmten 

grenslaagbreedte 

= c /c 
p V 

relatieve toename van de grenslaagbreedte 

grenslaagbreedte - dimensiloos 

inwendige variabele = y/! 

positie van de grenslaag 

e maximale onevenwijdigheid 

openingshoek lens 

transmissie-coëfficiënt filter 

golflengte 

van c afhankelijke funkties 

schijnbare verplaatsing 

dichtheid 

gemiddelde dichtheid 

storingsdichtheid 

y-afhankelijke deel van de storingsdichtheid 

snelheidspotentiaal 

y-afhankelijke deel van~ 

stroomfunktie 

wervelsterkte 
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I Inleiding 

In de groep aero-akoestiek verricht men onderzoek aan vrijstralen . 

Zijn de stralen ondergeëxpandeerd dan vertonen zij een cellen-struktuur , 

waarbij de cellen onderling zijn gescheiden door schokgolven (zie appendix A). 

De straal voert onder bepaalde condities een stabiele oscillatie uit waarmee 

een discrete geluirlsproductie samenhangt . De oscillatie wordt in stand 

gehouden door terugkoppeling die gedeeltelijk van akoestische aard is . 

Extern op de straal invallende akoestische pulsen veroorzaken ter plaatse 

van de nozzle-mond verstoringen in de vrije grenslaag o Deze bewegen 

stroomafwaarts en zullen interaktie plegen met de schokgolven in de vrijstraal o 

De verstoringen beÏnvloeden oscillatie en geluidsproductie van de ondergeëxpan

deerde straal ( z1e lit 1 en 2 ) o 

In lit 3 en 4 wordt een onderzoek beschreven naar de interaktie van een scheve 

schokgolf met de vrije grenslaag van een supersone twee-dimensionale vrijstraal o 

Teneinde een goed gedefiniëerde scheve schokgolf te verkrijgen zijn genoemde 

onderzoekingen verricht met een aangepaste vrijstraal ( zie appendix A ) o 

In eerste instantie was het doel van mijn afstudie , in aansluiting op voor

liggend onderzoek en in het kader van het totale onderzoek naar de geluids

productie van ondergeëxpandeerde vrijstralen , de interaktie van een 

verstoring in de grenslaag met de scheve schokgolf te bestuderen o 

Later is het onderzoek meer toegespitst op het ontstaan en de verdere 

ontwikkeling van de verstoring in de grenslaag o 

Hiertoe wordt door een extern op de straal invallende vlakke akoestische 

puls een verstoring in de vrije grenslaag gegenereerd o Langs interferometrische 

weg wordt het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de verstoring gevolgd o 

Tevens is een theoretisch onderzoek naar de ontwikkeling van de verstoringen 

verricht o 

Een vergelijking tussen theorie en experiment wordt getrokken , maar is 

slechts tot op zekere hoogte mogelijk o 
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II Gasdynamische berekening van de stationaire toestandsgrootheden 

gebied 1 

lucht 

suskamer fig 2.1 

Vanuit de suskamer - index s - expandeert lucht isentropisch door de laval-

nozzle naar gebied 1 - index - dat we uniform veronderstellen . 

De inwendige nozzle-kontoer is zo geconstrueerd dat een aangepaste straal -

P =P - verkregen kan worden , met een zo uniform mogelijke uitstroming 1 omg 

Dit wordt bereikt.bij een drukverhouding P /P =3,4 . s omg 

We verwaarlozen de invloed van zwaartekracht , viscositeit en warmtegeleiding . 

Voor de gebruikte formules wordt verwezen naar lit 5 . 

~nig~ ~e~e~e~s :gaskonstante van lucht : R=287,139 Nm/kg K 

soortelijke warmte van lucht 

V =c /c =1 4 
D p V ' 

P . =759,8nnnHg=1,0313.I05 N/m2 
omg 

T =19"C=292 K omg 

D =P /RT =I, 2300 kg/m3 
f omg omg omg 

c =1004 Nm/kg K 
p 



suskamer 

a =342,7 m/s omg 

U =0 m/s omg 

-3-

P =3,40 atm=3,5073. 105 N/m2 
s 

T =10°C=283 K 
s 

[) =P /RT =4,3162 kg/m3 
f s s s 

a =337,6 m/s 
s 

U =0 m/s 
s 

isentrope expans1e van de suskamer naar gebied 1 : 
5 2 voor de totaalgrootheden geldt : P01 =Ps=3,5073.10 N/m 

T =T =283 K 01 s 

f?o 1=f?s=4,3162 kg/m 
3 

P1=P =1,0313. 105 N/m2 
omg 

PI/PO 1 =0, 29404 

~ T1=199,5 K 

3 
~ p1=1 ,800 kg/m 

I 

u 1 =(2cp(T01 -T 1 ))~=409,5 m/s 

t-1 
M =(2/Y-1·((P /P )T -1))~=1 447 

1 01 0 ' 

a 1=u
1

/M
1
=283 m/s 

Voor het Reynoldsgetal betrokken op de breedte van de nozzle-opening 
5 vinden we: Re= 2,275.10 . 
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UI De interaktie van een akoestische puls met een vrijstraal - theoretisch 

1. Algemene beschouwingen 

Uit eerdere experimenten in de groep aero-akoestiek verricht ( zie lit 1 en 2 ) 

is bekend dat de vrije grenslaag van een vrijstraal vrijwel uitsluitend ter 

plaatse van de nozzle-mond beÏnvloed wordt door een invallende akoestische 

puls . 

Dit interaktieproces ~s theoretisch moeilijk te beschrijven • De grenslaag 

gaat hier over van een wandgrenslaag in een vrije grenslaag en de afstroomr 

richting wordt bepaald door de nog onbekende Kutta-voorwaarde • 

Door een promovendus , Drs. Sj. W. Rienstra wordt aan dit probleem gewerkt . 

Feit blijft evenwel dat ter plaatse van de nozzle-mond door een invallende 

akoestische puls een verstoring in de grenslaag wordt gegenereerd . De ont

wikkeling hiervan kunnen we experimenteel volgen en ook theoretisch beschrijven . 

De amplitude van de verstoring groeit Dan in de tijd • Essentieel voor deze 

aangroei is een buigpunt in het snelheidsprofiel zoals dat bij een vrije 

grenslaag altijd optreedt . 

In theoretische beschouwingen over de stabiliteit van een twee-dimensionale 

vrije grenslaag wordt uitgegaan van harmonische verstoringen • 

De grenslaag wordt vlak en oneindig uitgestrekt verondersteld • De invloeden 

van zwaartekracht , viscositeit en warmtegeleiding worden verwaarloosd . 

In gevallen waarin een eindige grenslaagdikte wordt verondersteld is de 

grenslaag weliswaar opgebouwd onder invloed van visceuse krachten , maar als 

de grenslaag er eenmaal is , is de benadering "niet visceus" weer geoorloofd 

In het onderstaande hoofdstuk III-2 worden eerst en~ge resultaten uit de 

literatuur kort samengevat , waarna in III-2.4 enig eigen theoretisch werk 

wordt gepresenteerd . De ontwikkelde theorie wordt in III-2.5 vergeleken 

met de resultaten van W. Blumen c.s. ( lit 6 ) . 

In III-2.6 tenslotte worden enige suggesties gegeven voor een mogelijke 

uitbreiding van de ontwikkelde theorie • 
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2 Enige theoretische resultaten 

Bij de onderstaande twee-dimensionale beschouwingen over de stabiliteit 

van een vrije grenslaag gaan we uit van een oneindig uitgestrekte vlakke 

grenslaag. In fig 3.1 is de oriëntatie van de assen aangegeven. 

U(y) vlakke grenslaag 

fig 3. 1 

De hoofdstroming vindt plaats in de X-richting , en de snelheid U LS slechts 

een funktie van y . 

De verstoringen die optreden veronderstellen we twee-dimensionaal en harmonisch , 

zodat we voor een storingsgrootheid g *kunnen schrijven : 

g,f(x,y,z,t) =Re( g(y)exp(ic((x-ct))) 

met : ~=2ff/) , het golfgetal , een positief reëele grootheid 

c=c +ie. , de complexe fasesnelheid 
r L 

met c de fasesnelheid 
r 

en ei , bepaalt de aangroei van de harmonische verstoring Ln de tijd 

- bij c.) 0 is er sprake van instabiliteit met een exponentiële 
L 

aangroei van de amplitude van de verstoring in de tijd 

- bij c.=O blijft de amplitude van de verstoring even groot de 
L 

neutraal stabiele oplossing 

-bij c.<O neemt de amplitude van de verstoring exponentieel af 
L 

in de tijd : de stabiele oplossing 

2.1 Gelineariseerde , incompressibele stabiliteitstheorie 

De intrinsieke instabiliteit van een oneindig dunne , incompressibele , 

vrije grenslaag is in 1868 voor het eerst door Helmholtz aangetoond . 

In het onderstaande gebruik ik terminologie en gegevens als in lit 7 . 
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Bij het in fig 3.2 aangegeven hoofdstroom

snelheidsprofiel hoort de volgende snelh~ids-

( 
~u 

potentiaal :f = 

f = 

y;> 0 

y<. 0 

met )PI en~2 de storingspotentialen. 

) 

~u 
) 

Voor de positie van de oneindig dunne grenslaag 

schrijven we : y =1 (x,t) • 

fig 3. 2 

We gaan uit van harmonische verstoringen met cr =0 , zodat J , _?I en ( 2 even

redig met exp(~x) zijn . 

We beschouwen de grenslaag nu als begrenzing van zowel het boven- als het 

ondergebied en veronderstellen drukevenwicht over de grenslaag • 

De gelineariseerde bewegingsvergelijkingen van het grensvlak : 

(I) 

(2) 

(p, - p1. )f/=7 = 0. 
randvoorwaarde : voor fyf~~ verdwijnen de verstoringen • 

(3) 

Met Bernoulli : p =konstante- ;<J{fdt + rjuj 2) , vinden we de oplossing 

r('..)exp( + ~Ut + iOI'x ) 

f
1
C0exp( + ~ct'Ut- ky + it(x) ~U( ~ ± ) y~ 0 

ÇO-/'-·J exp ( + !o(Ut + ky + iL\"x ) !U( i + ) 
kiezen we in deze oplossingen het positieve teken , dan konstateren we dat de 

verstoringen instabiel zijn voor elke <X~ 0 

2.2 Gelineariseerde , incompressibele stabiliteitstheorie - eindige 

grenslaagbreedte 

In het onderstaande volg ik de ~n lit 8 door Michalke ontwikkelde stabiliteits

theorie . De storingssnelheden u en v worden vastgelegd door de storingsstroom-

funktief: t(x,y,t) = Re cf'(y) exp(ic((x-ct))) ; ~Cy) = ;:(y) + iÁ'(y) 

Dit invullen in de bewegingsvergelijking van Euler levert de Rayleigh-stabili-

teitsvergelijking : (U-c) cf,' - C(
2 J.

1

) - U "/= 0 
YY 

1 
f YYf (4 ) 

r.v.w. : ;{ (y)~O alsjyJ~ cxO 

Hierin vullen we het volgende dimensiloze snelheidsprofiel ~n 



U(y) = 0,5tanh y + 0,5 • 

de fasesnelheid : c 
r 

U(O) = 0,5 

-7-

De volgende oplossingen worden gevonden : 

de neutraal stabile oplossing 

~~ sech y • 

c. 
~ 

= 0 met eigenwaarde C( = 1 en eigenfunktie 

ei f 0 ; numeriek zijn ~n dit geval de eigenwaarden ~ en de eigenfunkties 

Jr' J' JV
1 

en JUi berekend • Deze berekende waarden zijn ~n de figuren 3.3 t/m 3.5 , 

overgenomen uit lit 8 , uitgezet • 

0·100~ 
Cj 

0·5 

0·075l 
0·4 

Drazin & Howard 
I ~ 3-tcrm 
I ~ \ approximation 

'[ " 0·050 i ' 
0·2 

O-ü25 t 0·1 

0·2 0·4 0·6 0·8 1·0 0 (}5 1·0 

C1. C1. 

FwcnE :3. Eigenvalue:s c1 and growth rate ac1 1'8 wave-numbcr a of the 
hyperbolie-tangent velocity profile. 

fig 3. 3 

0·2 

0 

' ' 

,/-~-":. g;Q. ---- ---._-- --- -------

7 

y 

Fn:rRE 5. Eigenfllnctions </J,(y) of the hyperbolie-tangent velocity profile 
for various wave-nmnbers a. 

Voor de stroomfunktie~ wordt gevonden: 

y 

FIGURE 4. Eigenfunctions p,(y) of the hyperbolie-tangent velocity profile 
for various wave~nwnbers a. 

fig 3.4 

fig 3. 5 

j/<x,y,t) = y + ~ ln (l+exp(-2y)) + [·(/rCy)·coso(x -/:(y).sin1x) 

met [ een maat voor de grootte van de verstoring • 

Uit JY = konstant worden numeriek de stroomlijnen bepaald en lijnen van konstante 

wervelsterkteW uit : u.J(y) = -Uyy/ (U-c)·/~ konstant • 
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2.3 Gelineariseerde , compressibele stabiliteitstheorie 

In lit 9 ontwikkelt Blumen een compressibele stabiliteitstheorie voor het 

subsone geval • In een later artikel - lit 6 - wordt een verbetering hierop 

en een uitbreiding naar het supersone geval gegeven : 

de gelineariseerde vergelijking voor de storingsdruk p 

( ~'ff/ny (j-e)). + "Î' (1 - J/t 1((1-c)) P =0 
p _..Q als /Y/J <'70 r. v.w. 

A. U = 2H(y) -

De oplossing luidt in dit geval 

p = (cll)
2 exp( + C{(l-M

2
(c+l))!y) 

en voor c 

2 
met c 

J en M
2 > 1 ::--

( -. ( 2 )~ ) p = exp +~~ M -1 y 

2 := c 
V 

(5) 

B. Voor een tanh-snelheidsprofiel - U(y) = tanh y zijn de c.- en de c -waarden 
~ r 

numeriek berekend en gegeven in de figuren 3.6 t/m 3.9 -

lit 6 • 

overgenomen uit 

FH;t"RE 1. ThP unstable region in the a, JI plane for thC' hyperbolie-tangent velocity pro
file. Til\' tLid>. :-:olifl lllws, lnhdlcrl. ei = 0, arC' Cllrves of marginnl :)tabillty. A stationary 
stHbl1• IIV)(k (r, = 0) also exists along the thick dashed line that extends into the unstable 
rc-gion. Tlw 1l:in solid lin('s depict. isolîn!:'S of the imaginary part Ct of the complex phase 
SfW('d. 

fig 3.6 

J[ 

FIGCRE ~- H..t..·al phnsc spe<'ds c, in the un&taLle region of thc:a. JJI plane. 

fig 3. 8 

1·3 2' 

JI 

JhfCRE 2. Imaginary phasc speeds ei în tlJe unstahle region of the a. Jl plane 
where ri is double Yalttf"d. 

fig 3.7 

l•"IOtJRE 4. Ima.ginury phd.Se SfX'ctls c, in the 1mstable rrgion of th•: 
a, Al plallC where Cr ::j: 0. 

fig 3. 9 
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C. Als de golflengte , A =2-rf'/0( , vee 1 groter ~s dan de grens laagbreedte , kan 

Ge oplossing ontwikkeld worden naar ~ • 

Deze "lange golf benadering" levert voor een U = tanh y snelheidsprofiel de 

volgende eigenwaarde voor de complexe fasesnelheid : 

c c 
V 

+ c 
2 1 2 + c log(c +1)/(c -1) 

+ i ~t---v • (M2 (1 _ c ) _ 1) 2, __ __.:_v-:::-__ v..:.__---:~rv __ 
1 - c V 1 + 4M2 - 3( i+4M2)! 

V 

2.4 De stabiliteit van een dunne , compressibele , vrije grenslaag 

Over de grenslaag neemt de snelheid toe van U~= 0 (y~~O) tot U~= U~ (y>)O) . 

Deze overgang is geconcentreerd rond y = 0 • De grenslaagbreedte ~ is onafhanke

lijk van x • De gemiddelde dichtheid is konstant , zeg f~ , evenals de druk Paa. 

Teneinde de vergelijkingen dimensiloos te maken schalen we snelheden op U~ , 

afstanden op de golflengte van de harmonische verstoring À~= 2~/~~ , dichtheden 

op P..a , tij den op '}t;uco en drukken op f..aU:.O • 

De dimensiloze snelheid U neemt over de grenslaag toe van U = 0 tot U = 1 . 

0 , 

I 
I 

,, 
1 

I I 

' I 

fig 3. 10 

de basisvergelijkingen 

de isentrope relaties : 

~ Ook de geluidssnelheid a wordt geschaald op UDO 

zodat we voor het Mach-getal kunnen schrijven : 

M = U.-/ a'lc = 1 I a • 

Voor de di mens i loze grens laagbreedte é:..j ( 2 1T !cl) = [ 

veronderstellen we :f<<1 ; een dunne grenslaag bena

dering • 

De dimensiloze dichtheid is 

de dimensiloze druk als P = 
dimensiloze verstoringen in 

senteren • 

Ju -"' 1-+ v.grad u +-P 
J t /2 x 

Jv _;> 1 -
- + V·grad V + -P 
J t I Y 

!.i_ + div_p V 0 
à t 
p 

x 

= 0 

0 

Á 

te schrijven als jJ = + jJ , 
. ~ 

P
0 

+ p , waar~nf en p de 

dichtheid en druk repre-

A 

We schrijven voor de dimensiloze grootheden . u := u + u f) := +jJ . r-
V := V + V p := p + p 

a := al>+ at 

en veronderstellen hierbij de storingen klein • 

Linearisering van de vergelijkingen levert met de genoemde aananmen 
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2 /\. 
(7) u + Uu + vU + a., Px 0 t x y 

+ Uv 
2A 

0 (8) V + a. fy t x 
1'- " 
ft + Ufx .... u + V = 0 (9) 

x y 

Uit deze vergelijkingen kan de onderstaande differentiaal-vergelijking voor 

"' p worden afgeleid 
2 A A 

ao (!Jft + Uë.fx 2U ·f.A ) - (c); J t + U d/J x) 2 ( t) + U ~ ) = 0 
y ~ I t (X 

Voor harmonische verstoringen in de dichtheid schrijven we : 
/\. 

p<x,y,t) = Re(f(y) exp(iO((x-ct))) 

(11) in (10) invullen: 

wdarbij voor :·u2t gemak M = 1 I a., is genomen o 

A A 
Als randvoorwaarde voor f moeten we eisen : ~~ 0 als Y4.,:!:. e:x:J 

A. R_e _ O.E_lE_SE_ ing_ VE_O!, ~e;: E_n~i!:dig_d~!:e _gre!:s .!_a!!_g 

U= H(y) , dus de grenslaagbreedte [= 0 o 

De oplossing van vergelijking (12) valt nu uiteen Ln twee delen 
2 2 2 

- y>O: (12) wordt :pyy = 0( (1- M (1- c );; 

( 10) 

( 11) 

(12) 

met als oplossing: /+(y) = E exp(.,:!:.o((l- M
2(1- c)

2
)!y) (13) 

2 2 2 
- y(O (12) wordt: (Jyy =ex (1- M c )jJ 

met als oplossing : p_(y) = D exp(+O!'(l - M
2c2)!y) (14) 

Als we in de exponenten van (13) en (14) het reëele deel van de beide wortels 

positief nemen , moet om aan de homogene randvoorwaarde te voldoen in (13) het 

min- , in (14) het plus-teken genomen worden • 

Voor welke keuze van takken in het complexe c-vlak het reëele deel van de beide 

wortels positief is wordt in appendix BI bepaald • 

Eenduidigheid - tot op een multiplicatieve konstante - van de oplossing vereist 

dat we overgangsvoorwaarden opleggen aan ;O+(y) en ;O_(y) : 

E = D 

- uit de eis dat de gedeformeerde grenslaag een stroomlijn is - geen deeltjes

beweging door de grenslaag - volgt 

v(x,+O,t) = (1 - 1/c) v(x,-O,t) (15) 

zie voor afleiding van (15) appendix B2 • 

Uit vergelijking (8) volgt met harmonische verstoringen Ln snelheid en dicht

heid : 
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V= ia2/0((U c)•j?y • Dit substitueren Ln (15) levert 

/\(x,+O,t) 

(l-M
2
(1-

, hierin (13) en (14) substitueren 

=-----
2 

c 

In lit 17 wordt van deze vergelijking de oplossing gegeven 

( 

3 - ( I + M
2 

) ~ ) ~ 
c=!+!i 

- 1 + (1 + M2)! 
voor alle M , en c ~ voor M~2 

(16) 

Fysisch reëeler is de situatie waarbij de snelheid over de grenslaag geleidelijk 

toe·aeemt van 0 tot 1 • Bui ten de grens laag - breedte [- gaat de snelheid exponen

tieel naar 0 respektievelijk 1 • 

In navolging van Beckemeyer ( lit 10 ) gaan we Ln de grenslaag over op de 

zogenaamde inwendige variabele 1 = y/C • 

Vergelijking (12) gaat over in : 

2 0 2 2 2 2 2 
(U - c) • ( r7 I (U - c) )'1 = [ o( ( 1 - M (U - c) ) jJ ( 17) 

pen c , als zijnde de oplossing respektievelijk de eigenwaarde van (17) worden 

outwikke ld naar [ : 

c = 

We bepalen de oplossing van het probleem in drie afzonderlijke gebieden 

I : bovengebied : y>O , y = 0(1) 

1 = 0(1/[) 

u = 1 

II binnengebied : Jy{= O(f) 

1'71= 0(1) 

O~U(() ~ 1 

lil ondergebied y<O , y = 0(1) 

1= 0(1/0 

u= 0 

In de gebieden I en lil maken we gebruik van vergelijking (12) 

van vergelijking (17) • 

De representaties van de oplossing luiden respektievelijk : 

in gebied II 

2 2 2 1 
gebied I: P+(y) = (E 0 + iE 1 +! E2 + ) exp(.!_o((l- M (1- c) ) 2y) (18) 

als we het reëele deel van (1 - M
2

(1 - c) 2 )~ positief nemen , moet om aan 
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de randvoorwaarde te voldoen het min-teken in de exponent gekozen worden • 

als we wederom het reëele deel van de wortel positief kiezen , moet in dit 

geval - y<O - het plus-teken in de exponent genomen worden . 

Voor welke keuze van takken in het complexe c-vlak de beide wortels positief 

zijn wordt in appendix BI gegeven 

De gevonden oplossing heeft aldus verschillende representaties in verschillende 

gebieden • Deze gebieden overlappen elkaar en in de overgangsgebieden moeten de 

representaties in elkaar overgaan - anders representeren ze niet één en dezelfde 

oplossing • 

Daartoe worden de volgende "matchings-eisen" opgelegd , die als volgt kunnen wor

den geschreven - zie lit 1 1 : 

I : lim ;O+(y) = lim f<J) 
Ylo ~_,~ 

(21) 

TI : lim P,- (y) = lim f(1) 
y jo J""-t:o 

(22) 

Dit is een formele schrijfwijze waarmee het volgende wordt bedoeld 

lim betekent: O(f)(y(O(l) ; lim betekent: 0(1)<7< 0(1/f). 

~0 ~-
De aangegeven intervallen voor y en ( zijn overeenkomstige intervallen waarin 

de overgang van de binnenoplossing naar de buitenoplossing plaats vindt • 

Door nu de buitenoplossing te ontwikkelen ~n een reeks voor kleine y , en de 

binnenoplossing in een reeks voor groter kunnen we aan (21) en (22) voldoen 

door overeenkomstige termen van de reeksontwikkelingen gelijk te nemen • 

In appendix B4 worden de ontwikkelingen voor kleine y van de exponentiële funkties 

die in f+(y) en ;0-(y) voorkomen , gegeven • Tevens staan in B4 de definities van 

~ .. vermeld • 
~J 

De limieten voor r-~ ~~worden uitgewerkt in appendix B5 • 

De eigenlijke matching staat in appendix B6 beschreven , waarbij slechts 
mn termen met f y worden meegenomen voor n + m.::{ 2 • 

Door combineren van de resultaten van matching I en matching II is het mogelijk 

de konstanten A. , B. , D. en E. uit te dru:tken in één konstante , waarvoor we 
T• _ 

1 2 
1 
~. ~ • ~ 

.c- E0 +îE 1 + [ E2Hezen. 
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De onbepaaldheid van één konstante l.S te verwachten , aangezien we met een 

eigenoplossing te doen hebben • 

Tevens kunnen c
0 

en c
1 

bepaald worden 

- c0 volgt uit : - ~ 10/(1- c0)
2 = A

20
!c

0
2 

J.n lit 17 wordt van deze vergelijking de oplossing gegeven 

c = ! + 0 
1·(3-(1 
2l. 

1 + ( 1 

+ M2)!~ ~ 
2 voor alle M , en c

0 + M )2 

opm . voor M~ zW is co reëel • 

• o< ~'} !1. - A,~;,.' ;11, - (t-c.t )", !<, - c;;' l L, 
~'1-o {; + lo -a.} ~ 16 (1-f Au/} 
16 {!- c.) + ~1.0 (() • 

~ voor M~2 

Voor de oplossing in het bovengebied kan nu geschreven worden 

voor de oplossing in het ondergebied : 

(23) 

(24) 

! 2 2 2 I 2 
p_(y) = (EO +[El+ [o(;\lOEO(MO-N0)/(1-cO) +[ E2 + [ 2.X!IlOEOcl(Nl-Ml)/(l-cO) 

-(2~EOM2(LO-KO) +o(EO(L1.-K2) -[2~lq'A 10/(l-c0)2 + Eo{d~ ll/(l-co)2 + 

2oi \o</ (I-co)3 +0(2KIJ) •(No-Mo~·exp(o(()! 20+ A 2I)y) 

De drie gevonden representaties van de oplossing kunnen gecombineerd worden • 

Aangezien de buitenoplossing in twee delen gesplitst is , zal ook de combinatie 

uit twee delen bestaan • 

Volgens lit 11 kan voor de combinatie of totale oplossing geschreven worden 
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(25) 

waarin (~(y))y= 1 de ontwikkeling van de oplossing voor het buitengebied ~n 

het binnengebied voorstelt • 

In appendix B7 wordt de totale oplossing ;?t+ met behulp van (25) bepaald • 

;Ot- kan op analoge wijze bepaald worden • 

Een tanh-snelheidsprofiel over de grenslaag wordt gekozen omdat bij dit profiel 

de snelheid buiten de grenslaag exponentieel nadert tot Upa respektievelijk U_~ 

en vanwege de goede berekenbaarheid • 

In mijn geval - 0 {U(J) ~I - is een corresponderend profiel : U(j~) = 0,5 + 0,5tanh7 

De introduktie van een tanh-profiel maakt vergelijking met lit 6 mogelijk , 

waar eveneens een ciergelijk profiel is gebruikt • 

u = 0,5tanh( + 0,5 

o,Î 

o,4 

O,l 

fig 3. II 
-'-I -1 

De in de oplossing voorkomende kanstauten K. 
~ 

L. 
~ 

profiel in appendix B8 berekend : 

M ! + (c0-Dlog2 MI = -!log2 
0 

No ! + (c0-l)log2 NI -Uog2 

Ko = - !log2 + (c0-D f(2 /24 10 -!log2 

2c -1 
0 '1 2 2 og 

2c
0 

(c
0
-J) 

M. en N. worden voor dit 
1. 1. 

- (c0-D42 
/24 
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2c -1 -co 
11 

0 log 2 = 2 2 + l/2c
0 

(c0-J)(2c0~J) 2c
0 

(c
0
-J) l-2c 

0 

2 
Lol co 

2 
K2 = K

0
! ( I-c

0
) + KIMO 12 + LINO 

2.5 Een vergelijking van de ontwikkelde stabiliteitstheorie met de resultaten 

van W.Blumen e.a. 

De resultaten van de in hoofdstuk III-2.4 ontwikkelde stabiliteitstheorie voor 

een oneindig dunne en een dunne , compressibele ,vrije grenslaag - index 4 -

worden vergeleken met de resultaten van W.Blumen , P.Drazin en D.Billings - index 

B - zie lit 6 (1975) • 

Teneinde de beide theorieën te kunnen vergelijken zijn enige aanpassingen nood

zakelijk , aangezien het snelheidsprofiel in beide gevallen verschillend is • 

De basisvergelijking luidt : 

2 
(U - c) • ( f/ (U -

2 2 2 
= D< ( 1 - M (U - c) ) f 

(26) 
p->,o 

We vergelijken van de beide theorieën de eigenwaarden van de oplossingen , 

dit zijn de complexe fasesnelheden c • 

Blumen e.a. 

hoofdstuk III-2.4 

U 2H(y) -

U = H(y) 

Deze snelheidsprofielen ingevuld in (26) leiden tot de volgende aanpass~ngen 

UB 2u4 -

~ 
eB= ~(I + ~-2- MB-2(1 

2c -4 
(27) 

De substituties (27) doen eB en c4 in elkaar overgaan , waarmee de overeenstem

ming is aangetoond - zie voor uitwerking appendix :ct. 

In lit 6 wordt een lange-golf benadering van het stabiliteitsprobleem gegeven - · 

zie ook III-2.3-C • Daarin wordt de golflengte -À= 2ff/~- veel groter veronder

steld dan de grenslaagbreedte - 0(1) . 

Dit is equivalent met de dunne grenslaagbenadering van hoofdstuk III-2.4 • 
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Daarin wordt de grenslaagbreedte - t - veel kleiner verondersteld dan de 

golflengte van de harmonische verstoringen - ~ = 2-rf/ o<, , 0 (1) • 

Blumen e.a. U = tanh y := UB 

hoofdstuk 111-2.4 U 0,5 + O,Stanh :=U4 

Deze snelheidsprofielen invullen 1n (26) leidt tot de volgende aanpassingen 

UB 2U4 -

eB = 2c4 -
(28) 

met 

+ a(['/. 
De substituties (28) doen eB en c4 in elkaar overgaan .. In appendix C2 1s dit 

uitgewerkt • Hiermee is de overeenstemming aangetoond • 
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2.6 Suggesties voor aanpass~ng van de ontwikkelde stabiliteitstheorie 

aan de fysische situatie 

In de ontwikkelde stabiliteitstheorie - zie III-2.4 - zijn enige vereenvou

digende aannamen gemaakt die niet met de fysische realiteit overeenkomen • 

De gemiddelde dichtheid over de vrije grenslaag van een compressibele vrij

straal is niet konstant , zoals in de theorie is verondersteld . 

Opm.: Het dichtheidsverschil tussen vrijstraal en omgeving kan worden opgeheven 

door voorverwarming van de uitstromende lucht , maar de dichtheid in de 

grenslaag is dan nog niet konstant - zie lit 4 • 

De aanname-dat de grenslaagbreedte onveranderd blijft komt niet overeen met de 

reëele situatie . We konstateren een lineaire toename van de breedte -

z~e IV-2. 1 • 

Op de onderstaande manieren kunnen de variaties ~n de gemiddelde dichtheid 

en het toenemen van de grenslaagbreedte in de bestaande theorie worden 

geÏntroduceerd : 

__,. 
algemeen : we veronderstellen een twee-dimensionale situatie V= (U,V,O) , 

alle afgeleiden naar z zijn nul , 

in het stationaire geval zijn er geen drukverschillen 
~ 

basisvergelijkingen : Ut + V.grad U + 1/f·Px = 0 (29) 

-"' 
V + V.grad V + 1/~·P 

t ~ y 
0 (30) 

_.. 

.ft+div,PV=O (31) 

A. We laten de vereenvoudigende aanname dat de gemiddelde dichtheid konstant is 

vervallen : j?y f 0 , maar Î'x blijft wel nul • 

Laten we hierbij de geluidssnelheid a onveranderd , dan verkrijgen we 

dezelfde gelineariseerde vergelijkingen voor de storingsdichtheid)? als ~n 

hoofdstuk III-2.4 en dus ook dezelfde oplossing • 

B. Met de dichtheid laten we nu ook de geluidssnelheid variëren • De isentrope 

= ~~~31-J relatie luidt : 
(32) 

Indien we deze relatie in het gehele stromingsveld willen toepassen , 

moeten we aannemen dat het medium aan weerszijden van de grenslaag dezelfde 

totaalgrootheden 16 en ao bezit . 

stel : 

waarin 

_A, 

U:=U+u ; V:=v ;j?:=p+p ; 
A -we u<<U , v<<U , ;;<.c.p en 

a:=a+a (33) 

a<~ä veronderstellen 
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met 

dus 

(33) en (34) substitueren in (29) , (30) en (31) levert de volgende gelineari-

seerde vergelijkingen : 

+ Uu + vU 
r 2 _"!-;A 

0 ut + 1 fY•A 'f ·fx = 
x y 

+ Uv + 1/ _ A 2 _K-t /\ 0 vt f' ·p ·fy = 
x 

/\ 

uit deze vergelijkingen kan de volgende differentiaalvergelijking voor;O 

worden afgeleid : /(/ J J/2. /; 1 ,.-.. fl} A 2 _ t-11, ~ Ij "" 
( I J; + Jf ( W jJx f rl ~ r ( LJ~( f j/x -,L 

-?_ ~~x~)+ A ~;5 3-'(r-7} h ( lijJ~y +Al). 
""" ;OCx,y,~) =j?(y) exp(i~(x- ct)) invullen in (35) levert : 

2 -'t-1 -· 2 2 - 2 2 -o-7 2 
AjJ CjJCU- c) Cf./CU- c) )y +Ct·.._ 1~yfy) =0( (AjO -(U- c) 'f 
Deze vergelijking ~s misschien weer met een kleine [-asymptotiek op 

te lossen . 

(35) 

(36) 

C. Het introduceren ~n de bestaande theorie van een toenemende grenslaag

breedte levert problemen op . Naast de kleine parameter [ , moet nu een tweede 

~leine parameter -d'- worden geÏntroduceerd die de langzame breedtetoename 

van de grenslaag representeert • 

Een aantal termen uit de basisvergelijkingen die in de bestaande theorie 

komen te vervallen moeten nu worden meegenomen . 

In appendix D worden de gelineariseerde vergelijkingen afgeleid voor het 

geval van een langzame toename van de grenslaagbreedte • 
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IV De interaktie van een akoestische puls met een vrijstraal - experimenteél 

De vlakke akoestische puls die van buitenaf op de twee-dimensionale vrijstraal 

invalt , wordt door een vonkontlading in het brandpunt van een parabolische 

reflektor gegenereerd . 

vlakke akoes-
/ 

' 
/ 

' 

' ' 

lucht 

' \ 
' 
\ 

, akoestische pulsbron 

Mach-lijn 

vrijstraal 

nozzle 

fig 4.1 

De hierdoor ontstane verstoring wordt in de tijd gevolgd door op instelbare 

tijd na het ontstaan van een steeds even sterke , vlakke akoestische puls , 

een interferogram van het stromingsveld te maken • Dit gebeurt met behulp 

van een Mach-Zehnder interferometer en we kunnen aldus het verloop van het 

dichtheidsveld bepalen • 

Aangezien het verschijnsel instationair LS - voortplantingssnelheid tot 340 

m/s - moeten de interferogrammen met een geringe belichtingstijd gemaakt 

worden ( orde grootte 100 ns ) . 

Een aanvaardbare combinatie vinden van belichtingstijd en lichtopbrengst 

heeft veel tijd aan experimenteren gevergd . 
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I De experimentele opzet 

I. I Overzicht 

In de onderstaande figuren ~s schematisch de opstelling weergegeven . 

Alle maten zijn in mm . 

Bovenaanzicht 

spiegel J 

300 

r--
1 

I 
I 
I 
I 

lichtbron 

collimator +JOO 

deelspiegel 

nozzle-mond 10x40 

akoestische pulsbron 

objektbundel 

fig 4.2 

referentie-bundel 

spiegel 2 

I YMZI 
I deelspiegel 2 

. afbeeldingslens +300 

lichtafscherming 



akoestische pulsbron 

met parabolische 

reflektor 

luchtaanvoer 
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suskamer 

fig 4. 3 

vrijstraal 

lucht 

ijzer-konstantaan 

thermokoppel 

sinterbrons-platen 



De elektrische installatie 

5 4 

6 7 

start-trigger 

signaal 

hoogspanningsvoeding 

25 kV - 10 mA 

2 akoestische pulsbron 

3 induktie-spoel 

4 en 5 : twee-traps vertraaglijn 

6 voeding lichtbron 

7 lichtbron 
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elektroden 

fig 4.4 

Opm : Het noodzakelijk vertraagd starten van de lichtbron levert problemen op . 

De krachtige vonkontlading van de akoestische puls wekt stoorsignalen op , 

die in grootte de triggersignalen vaak overtreffen • De oplossing is gevonden 

~n een juiste volgorde van elektrische componenten , waarbij ook de plaatsing 

van componenten van belang blijkt te z~Jn . 

Met name de voeding van de lichtbron moet zover mogelijk zijn verwijderd van 

de akoestische pulsbron en aardlussen moeten vermeden worden • 
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1.2 De vrijstraal 

De gebruikte laval-nozzle heeft inwendig een zodanige kontoer dat lucht bij 

een drukverhouding van 3,4 recht en supersoon uitstroomt . 

In deze situatie geldt P =P , dus een aangepaste straal ( zie appendix A ) • 1 omg 
Het berekende Mach-getal bedraagt 1,447 ( zie II) • 

In hoofdstuk IV-2.4 worden enige experimenten beschreven waarbij een wig in 

de supersone stroming is geplaatst • De 58 mm lange wig staat evenwijdig aan 

de lange zijde van de nozzle-mond ( lengte 40 mm ) • 

wig 

> 
JO 

nozzle 

fig 4.5 

1.3 De akoestische pulsbron 

Uit de wighoek- 4°50
1 

-en de daarbij 

behorende schokhoek - 49°50
1 

- volgt 

voor het Mach-getal 

( zie lit 12 ) • 

M = 1,43 

In het brandpunt van een parabolische reflektor vindt tussen elektroden -

afstand ca I mm - een vonkontlading plaats . Ter plaatse van de vonk wordt 

de aanwezige lucht in korte tijd sterk verhit waardoor de druk eveneens sterk 

toeneemt • Het kleine volurnetje onder hoge druk dat aldus verkregen is explo

deert • De zich van daar uit bolvormig uitbreidende drukpuls die ontstaat 

heeft de gedaante van een N-wave ( zie lit 13 en fig 4.6 ) • 
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fig 4.6 

De eerste positief gerichte flank van de N-wave is aanmerkelijk steiler dan 

de tweede . 

De zich bolvormig uitbreidende drukpuls reflekteert als een vlak front tegen 

de parabolische reflektor ( zie fig 4. 7 ) . 

fig 4. 7 

parabolische reflektor 

vlakke geluirlsfronten 

hartlijn 

zich bolvormig uitbreidende 

geluidsfronten 

Op de hartlijn van de reflektor ziet het drukverloop zoals opgemeten met 

een Kistler drukopnemer er als volgt uit 

( 
C4 !Oo 10 

>< 
fig 4. 8 voorpuls e 1 puls e 2 puls 

t) 
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De voorpuls is afkomstig van de niet gereflekteerde , zich bolvormig uitbreidende 

drukpuls . De Ie en de 2e puls zijn de vlakke pulsen zoals ontstaan bij de reflektie 

van de N-wave tegen de parabolische reflektor . Voor een uitvoerigere bespreking 

van de akoestische pulsbron wil ik verwijzen naar lit I3 . 

De amplitude van de Ie puls is maximaal op de hartlijn van de reflektor en neemt 

naar de randen toe af . 

Met de reflektor centraal gepositioneerd ten opzichte van de nozzle geeft dit ter 
e plaatse van de nozzle-mond het onderstaande drukverloop van de I puls : 

nozzle 

fig 4. 9 

De voorpuls veroorzaakt een kleine , niet rechtlijnige verstoring 1n de grenslaag 

van de vrijstraal • Deze verstoring is ca 25 mm stroomafwaarts gevorderd op het 

moment dat de Ie steile puls invalt • De verstoring die hierdoor wordt veroorzaakt 

willen we volgen 

De amplitude van de Ie puls wordt gevarieerd van 0,04 tot O,I4 ato • 

Ook de 2e , J1l inder steile puls veroorzaakt een verstoring . De amplitude van de 

2e puls is vergelijkbaar met de amplitude van de Ie puls , maar de erdoor gegene

reerde verstoring heeft toch een kleinere amplitude • Dit is te wijten aan het 
e minder steile karakter van de 2 puls • 

e De kop van de verstoring door de 2 puls veroorzaakt , zal na enige tijd de staart 

van de verstoring door de Ie puls veroorzaakt inhalen • Dit coalescentie-proces 

treedt evenwel de eerste 150;US na het invallen van de Ie puls niet op en wordt door 

ons verder niet beschouwd • 

De vlakke akoestische puls moet evenwijdig aan de lange zijde van de nozzle-mond 

invallen , teneinde een twee-dimensionale verstoring te genereren • 

Dit vereist een goede uitlijning van de akoestische pulsbron ten opzichte van de 

nozzle · Uit schaduw-opnamen met de optische as evenwijdig aan de y-as - straal 
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dwars - z~e pag H foto 2 , is te zien dat de verstoring begint als een rechte 

evenwijdig aan de lange zijde van de nozzle . 

Hieruit mogen we konkluderen dat de uitlijnprocedure voor de akoestische pulsbron 

voldoet , en dat de akoestische puls voldoende vlak is • Althans met deze visuele 

methode kunnen we geen afwijking van de twee-dimensionaliteit van de gegenereerde 

verstoring waarnemen . 

1.4 Dichtheidsmetingen met behulp van een Mach-Zehnder interferometer ( MZI) 

Zonder het stromingsveld te beÏnvloeden kunnen met behulp van een MZI kwantitatief 

dichtheden worden bepaald • 

Bij mijn experimenten is de MZI gebruikt in een dergrondtoestand, dat wil zeggen 

dat de beide spiegels en de beide deelspiegels onderling evenwijdig en onder 45° 

met de invallende bundel staan - zie fig 4.2 . 

Zonder dichtheid3ver~~~ering in de meetsectie zijn de optische weglengten voor 

objekt- en referentiebundel gelijk en versterken de lichtbundels elkaar . Dit 

resulteert in een egaal verlicht veld na het samenkomen van de bundels • 

Verandering van de dichtheid in de meetsectie verandert tevens de brekingsindex 

Dit leidt tot ongewenste afbuiging van het licht , die we verwaarlozen ( zie VI ) 

en tot verandering van de voortplantingssnelheid van het licht . 

Voor het hierdoor geÏntroduceerde verschil ~n optische weglengte kunnen we schrijven 
L 

~1 =} n - n )dz = L( n - n ) (1) L = lengte van het twee-
omg omg 

0 dimensionale stromingsveld 

Als het verschil ~n optische weglengte een geheel aantal golflengten bedraagt 

treedt versterking op Àl = L( n - n omg 
) j j = 0 ,.::_1 ,.!_2 '.::':3' (2) 

en uitdoving als b.l = L( n - n ) (j+D (3) 
omg 

Het verband tussen dichtheid en brekingsindex wordt gegeven door de Gladstone-

Dale formule : n-1/p = K (4) K = konstante van Gladstone-Dale 

(1) en (4) combineren geeft voor het dichtheidsverschil tussen twee interferentie

lijnen ( Äl =À ) : (5) 

Als nu de dichtheid op een bepaalde plaats ~n het stromingsveld bekend is 

bijvoorbeeld de omgevingsdichtheid /) , kunnen we door telling van het aantal 
I omg 

interferentie-lijnen ( i ) de dichtheid elders bepalen : 

D( x' y ) = [) + A I KL x ~ ( 6) I romg 

Treden er lijneilanden op dat wil zeggen ~n zichzelf gesloten interferentie-

lijnen , of is de richting van de dichtheidsverandering niet duidelijk , dan is 



-27-

een aparte waarneming nodig om uit te maken of àe betreffende interferentie

lijn een 6f-grotere , dan wel een Af -kleinere dichtheid representeert 

Spiegel 2 wordt daartoe over een zodanige as verdraaid dat horizontale interferentie

lijnen worden gevormd • Uit de richting waarin deze lijnen worden verplaatst volgt 

het juiste dichtheidsverloop ( zie lit 3 ) • 

In (2),(3),(5) en (6) moeten we voor A de effectieve golflengte gebruiken: 

A = lijnbreedte 

eff 1'. d ~Jnbree te 

lichtbron xA 
1 . h b bekende lichtbron bekende ~c t ron 

( zie lit 14 ) 

Als lichtbron met bekende golflengte nemen we een He-Ne laser 632,8 nm . 

Teneinde de lijnbreedten te kunnen vergelijken roteren we spiegel 2 vanuit de 

grondtoestand zodat op het afbeeldingsvlak interferentie-lijnen zichtbaar 

worden ( zie o.a. lit 15 ) . 

Door nu bij eenzelfde spiegelinstelling van de MZI opnamen te maken met de 

He-Ne laser en met de gebruikte lichtbron - dat wil zeggen lichtbron met filter 

en film : zie IV-1.5.5- kunnen we lijnbreedten vergelijken . 

We vinden voor Aeff 541,27 nm met een geschatte onnauwkeurigheid van+ 5 nm. 

Uit (5) volgt met K 0,2269.10-3 m3/kg (zie lit 15) : 

À p = 0, 0596 kg/m3 

Met behulp van (6) kan nu de dichtheid in het stromingsveld worden bepaald . 

Ten~inde het dichtheidsverloop in het stromingsveld te kunnen representeren is 

een bepaald aantal heldere interferentie-lijnen noodzakelijk • 

Het aantal interferentie-lijnen wordt in eerste instantie bepaald door de spektrale 

breedte van het gebruikte licht ( zie lit 3 ) • 

De door ons gebruikte spektrale breedte , zoals bepaald door lichtbron , filter en 

film ( z~e IV-1.5.5) resulteert in ca 10 heldere interferentie-lijnen 

Met de MZI ~n de grondtoestand zal de helft van dit aantal de toegenomen dichtheden 

representeren en de andere helft de afgenomen dichtheden • 

BiJ' miJ'n experimenten treden uitsluitend toegenomen dichtheden op · /) ) • rstraal 

0 Slechts de helft van het beschikbare aantal lijnen zal aldus gebruikt romg . 

worden . Door deelspiegel 2 zodanig te verplaatsen dat het verschil in optische 

weglengte tussen objek~ en referentiebundel nul is bij een dichtheid ~n de meetsectie 

van ( () + () t 
1 

) /2 kunnen we de 10 beschikbare lijnen benutten • 
romg rs raa 

Dit noemen we de aangepaste grondtoestand . 
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I. 5 Lichtbronnen 

Aan te gebruiken lichtbron moeten de volgende eisen worden gesteld: 

1. De flitsduur, die ~evens de belichtingstijd van de opnamen is, mag 

niet langer dan ! 200ns zijn. 

Het te bestuderen verschijnsel is instatienair en er treden snelheden 

tot ca. 300m/s op. In de bewegende verstoring zijn de afstanden van de 

interferentielijnen orde grootte O,lrnm. Een verplaatsing van O,lmm 

vindt bij 300m/s plaats in ! 300ns. Willen de interferentielijnen 

op de opnamen onderscheidbaar blijven, dan moet de flitsduur duidelijk 

korter dan 300ns zijn. 

Opm.: Hoe korter de belichtingstijd, hoe gedetailleerder het dicht

heidsverloop te bepalen is. 

2. De totale lichtopbrengst moet voldoende zijn om bij een niet te 

geringe afbeeldingsmaatstaf het fotografisch materiaal voldoende 

te belichten. 

Inherent aan het gebruik van een MZI ~s het verlies van de helft van de 

invallende lichthoeveelheid. 

3. Er moeten minimaal 10 heldere interferentielijnen aanwezig zijn, om het 

dichtheidsverloop in het stromingsveld te kunnen representeren. 

De bandbreedte van het golflengte-spektrum bepaalt het aantal heldere 

lijnen. Een breed spektrum geeft weinig lijnen, zodat de breedte aan een 

max~mum gebonden is. 

4. De lichtbundel die de MZI doorloopt, moet evenwijdig zijn. 

Met een puntvormige lichtbron in het brandpunt van een collimatorlens 

wordt dit bereikt. 

Een reëele lichtbron zal altijd een eindige brongrootte bezitten, zeg b. 

Als de brandpuntsafstand van de cqllimatorlens f bedraagt, vinden we 

voor de maximale onevenwijdigheid: & ~ b/f. 

In een meetsektie ter lengte L geeft dit een plaatsonnauwkeurigheid van 1.&. 
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lichtbron collimator meetsectie 

+ 

b 

lichtstralen ( 
l: L 

fig 4.10 

Deze plaatsonnauwkeurigheid mag de interferentie lijnafstand (ca. O,Jmm) 

niet te ver overschrijden, daar anders de interferentie-lijnen in elkaar 

gaan overlopen. 

1.5.2 De Cranz-Sc~ardin flitser -------------------------
Aanvankelijk is als lichtbron de Cranz-Schardin gebruikt die in eerdere 

onderzoekingen aan stationaire verschijnselen goed bleek te voldoen (zie 

li t 3 en 4). 

Door kombinatie van een afkapfilter - OG 530 en de gebruikte film-Agfa 

Scopix RPI - kunnen ca. 50 heldere interferentielijnen worden waargenomen. 

Bij een afbeeldingsmaatstaf van 1 op 1,5 wordt de film hierbij voldoende 

belicht. Bij de Cranz-Schardin treedt een condensatorontlading op tussen 

elektroden. Deze vonkontlading vindt plaats in Argon onder druk (13 ato). 

Tijdens de ontlading is een goed geleidend vonkkanaal aanwezig tussen de 

elektroden. De flitsduur wordt bepaald door de duur van de ontlading. Deze 

ontlading wordt beschreven door de volgende differentiaalvergelijking (zie 

lit 16): 
dl 

u (R +R )I + (L +L )-
c a c a c dt 

dU 
r = -c c 

dt 

c = capaciteit ontlaadcondensator 

U = spanning over ontlaadcondensator 
c 

def. R = R + R 
a c 

L L + L a c 

index a: condensator en verdere uitwendige kring (aan- en afvoerdraden) 

index c: vonkkanaal 

> 



-30-

met de beginvoorwaarden U = U op t 0 
c 0 

I = 0 op t = 0 

levert dit de volgende oplossingen: 

a. I =Cûu~ exp (-dt) sinlUt; R<2~ 
b. I U c[2 exp (-{t)t ; R = 2/(L 

0 ~ 
als R>) 2Fë is, luidt de oplossing: 

u 
0 

R exp(-t/RC) met c. I w = 1/j/Lc' 
0 

d = R/21 

W=~ 

Als de oscillatorische oplossing a. optreedt zal tevens de lichtopbrengst 

oscilleren; de oorspronkelijke condensator vertoont dit gedrag (zie fig. 4. 11): 

1lichtintensiteit 

0 

fig 4. 11 

~lichtintensiteit 

2.. 

fig 4.12 

Een zo kort mogelijke flitsduur wordt verkregen als R~Ra = 2~ • Uitgaande 

van de bestaande situatie kan dit bereikt worden door een extra weerstand 

~n het ontlaadcircuit op te nemen , of door een induktie-armere condensator 

te gebruiken. Een extra weerstand vermindert de totale lichtopbrengst zodat een 

induktie-armere condensator een betere oplossing lijkt. Meerdere condensatoren 

van ongeveer gelijkblijvende capaciteit - 0,05}& - zijn ~n de Cranz-Schardin 

getest. De kortste flitsduur die aldus bereikt is bedraagt l,}Us (halfwaarde 

breedte) zie fig. 4. 12. 

Zoals in IV - I. 5. I is uiteengezet is deze belichtingstijd te lang. De 

resulterende opnamen zijn inderdaad bewegingsouscherp en niet bruikbaar voor 

gedetailleerd dichtheidsonderzoek (zie pag. A foto 1). 

Opm.: Ontlading in lucht in plaats van in Argon onder druk (13 ato) verkort de 

flitsduur (faktor ca. 3), maar vermindert de totale lichtopbrengst sterk 

(faktor ca. 10) zodat hierin geen oplossing te vinden is. 
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Een nanoli te als lichtbron - flitsduur ca. lOOns; ontlading in Argon -

in combinatie met het beschikbare interferentiefilter - maximale transmissie 

ca. 70% bij 610nm; halfwaardebreedte 10,5nm- levert enige honderden 

scherf.( interferentielijnen. 

Met deze combinatie is de lichtopbrengst echter te gering, hetgeen getracht 

is op te lossen met een door Philips ter beschikking gestelde HV. 

Het op de ingangszijde van de HV - diameter 40mm- geprojekteerde beeld 

wordt aan de uitgangszijde- diameter 17mm- evenredig verkleind, maar met 

een veel grotere totale intensiteit op een fluoriscentie-scherm zichtbaar. 

De lichtversterkingsfaktor is vrijwel onafhankelijk van de golflengte 

van het invallende licht. Deze versterkingsfaktor lijkt geringer te worden 

bij toename van de invallende lichtintensiteit; exacte specificaties 

ontbreken. 

Het fluoriscenti.e-sc:1€:HO van de gebruikte HV zendt geel-groen licht uit 

- rond A = 550nm. 

Om de bruikbaarheid van de HV in mijn onderzoek te bepalen, zijn oplossend 

vermogen en kontrastoverdracht bekeken. 

In de objektbundel wordt midden boven de nozzle een testdia geplaatst, 

terwijl de referentiebundel afgeschermd is (zie fig. 4. 13). 

lichtbron 

·- ----- - -1 +100 

:~ ~~~~~~or---~6J~o~------~ 
I 
I 
I 

---- -· 

testdia 
nozzle 

fig 4.13 

helderheids-

versterker 

kamera 

Op de testdia zijn ideaal kontrastrijke lijnen aangebracht met een variërend 

aantal lijnenparen per mm: van I tot 228 lp/mm. Deze testdia wordt, met 

een vergratingsfaktor van 1,4, scherp afgebeeld op deingangszijde van de 

HV. Zonder HV zijn aldaar met een loep ca. 40 lp/mm te onderscheiden. 
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Het met dezelfde loep te onderscheiden aantal lp/rum op het fluoriscentie

scherm van de HV is uitgezet in onderstaande figuren; (y,z) geeft 

daarin de plaats van de testdia weer. 

I 

1 
II 

lp/mm 

,~-~~\IL 
x :X 

I \ ~ 
I 

I 

z = 20 mm y 

8 

t 
nozzle 6 

/ 

nou;le 

fig 4.14 
y cmm? 

10 

1\ 
x 

nozzle 
2.0 

)'( 

Z (mm) ) 

Opm.: Het aantal lp/mm dat op deingangszijde van de HV wordt afgebeeld, 

is door de vergratingsfaktor van 1,4, 1,4 maal zo klein. 

Het afnemend oplossend vermogen voor y < 0 en y > 10 (fig. 4. 14, grafiek I) 

is te wijten aan het afnemend oplossend vermogen van de HV naar de 

randen toe. Grafiek II laat zien dat de "scherptediepte" van het optisch 

systeem met HV gering is. Het is evenwel te verwachten dat de kwaliteit 

van het interferogram met de MZI in de grondtoestand hierdoor niet 

negatief beÏnvloed wordt, omdat de interferentielijnen dan overal scherp 

zijn, en dus niet alleen op een bepaalde plaats. 

b. de kontrastoverdracht 

Door de HV treedt visueel een duidelijke kontrastverarming op. Een zo 
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volledig mogelijke afscherming van de lichtweg is toegepast teneinde 

kontrastverarming door ingevangen strooilicht te vermijden. De gekonstateerde 

kontrastverarming kan grotendeels ongedaan worden gemaakt door de invallende 

lichtintensiteit sterk te verminderen. Dan is evenwel de uittredende 

hoeveelheid licht te gering om met voldoende belichting opnamen te maken. 

Zowel het beperkte oplossend vermogen, als ook de gekonstateerde 

kontrastverarming, lijkt ons veroorzaakt door het fluoriscentie-scherm. 

Hierop hebben donkere lijnen toch een zekere helderheid, en vervagen de 

overgangen licht-donker. Zoals gezegd brengt een geringere invallende 

lichtintensiteit hierin verbetering, maar het voldoende belichten van 

de opnamen laat dit niet toe. 

Het bij mijn experimenten benodigde oplossend vermogen, moet minimaal 

15 lp/mm bedragen. Daarbij zijn de aangeboden lijnen - interferentielijnen -

niet ideaal kontrastrijk. 

Opna.'Tien gemaakt ü1et behulp van de HV zijn dan ook niet bruikbaar ~n het 

kader van dit onderzoek - zie p~g. A foto 2. 

Bij toepassing van een interferentiefilter met een grotere bandbreedte 

is er meer licht beschikbaar, zodat het interferogram met een grotere 

vergratingsfaktor op de ingang van de HV kan worden afgebeeld. 

Het aantal lp/mm op de ingangszijde van de HV neemt hierdoor af en het 

oplossend vermogen van de HV wordt in mindere mate een beperking. 

Een dergelijk filter - rond 420nm; een piek in het Argon emissie-spektrum -

is besteld. 

De Argon laser - control-laser model 553A - is een kontinue laser die met 

behulp van een cavity dumper en een bragg-cel ook pulserend bedreven kan 

worden. 

Met een frequentie van 0 tot 10 MHz worden dan lichtpulsen van ca. 70 Watt 

uitgezonden met een pulsduur van 20ns. Vervangen we één van de laserspiegels 

door een reflekterendprisma dan kan de sterkste lijn uit het Argon emissie

spektrum worden geselekteerd: ~ = 514,5nm. De overblijvende intensiteit 

van de lichtpulsen bedraagt dan enige watts. 

Bij pulserend gebruik is de maximale extinctieverhouding (open-dicht

verhouding) 500 op I. Gebruiken we de laser voor single-shot opnamen 

dan is een extra sluiter noodzakelijk. 

De snelste mechanische centraalsluiter die ons ter beschikking staat, 

heeft een openingstijd van 5ms. Hiermee wordt de signaa 1-ruis verhouding 

500 x 20. 10-9 op 1 x 5. 10-3 = I op 500. 

Het is mogelijk dat door de niet-lineaire intensiteitsresponsie van het 
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fotografisch materiaal, toch een onderscheidbaar signaal geregistreerd 

zal worden. Bovendien kan er misschien voor een snellere mechanische 

sluiter of een elektro-optische sluiter gezorgd worden, zodat we toch 

het experimenteren met de laser zijn gestart. 

Er is een beam-expander met pin-hole voor de laser geplaatst waarmee 

de bundeldiameter vergroot wordt van 1,7mm naar 80mm. 

De aldus verkregen evenwijdige bundel doorloopt de MZI. 

Door moeilijkheden bij het operationeel maken van de laser en door het 

ontbreken van een essentiëel onderdeel van de laser-apparatuur is het zelfs 

niet gelukt proefopnamen te maken. 

1.5.5 De nanolite 

De nanolite bevat een induktie-arme ontlaadcondensator, waardoor de 

ontlaadtijd en dus de flitsduur korter is dan bijvoorbeeld bij de Cranz

Schardin flitser 

De gebruikte nano~ite LS voorzien van een gaskap en de ontlading vindt 

plaats in Argon onder druk (13 ato.). 

De flitsduur bij 13 ato Argon is bepaald door middel van lineaire 

extrapolatie van eerder gemeten flitsduren bij 2, 4, 6 en 8 ato Argon 

en bedraagt ca. 215ns, halfwaardebreedte (zie fig. 4. 15). Het verloop 

van de lichtintensiteit bij 8 ato Argon is in fig. 4. 16 geschetst. 

i lichtintensiteit 

nanolite met 

8 ato Argondruk 

0 '2.00 'foo 6oo 3oo /D()o 

tijd (ns) 
fig 4.15 fig 4.16 
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Omdat bij de nanolite de condensatorspanning en -capaciteit kleiner Z~Jn 

dan bij de Cranz-Schardin is de totale lichtopbrengst geringer. 

Deze lichtbron gebruiken in combinatie met het afkapfilter OG530 welke 

ook bij de Cranz-Schardin gebruikt is, levert dan ook onderbelichte 

opnamen. 

Door verkleining van de brandpuntsafstand van de collimatorlens wordt de 

lichtintensiteit per oppervlakte-eenheid in de evenwijdige bundel groter, 

en de belichting van het fotografisch materiaal dus sterker. (Zie fig. 4. 17) 

L 

~f: 
( <;(;_ > 

De brandpuntsafstand - f - bepaalt de lichtintensiteit per oppervlakteëenheid 

de openingshoek van de collimator-lens - 8- bepaalt de doorsnede van de 

evenwijdige bundel . 

fig 4.17 

De onevenwijdigheid - verhouding lichtbrongrootte tot brandpuntsafstand -

neemt toe bij verkleining van de brandpuntsafstand. 

Bij een brandpuntsafstand van ca. lOOmm wordt weliswaar voldoende be

lichting van het fotografisch materiaal verkregen, maar de toegenomen 

onevenwijdigheid maakt de interferogrammen onbruikbaar. 

Bij een brandpuntsafstand van 300mm is van de onevenwij digheid geen 

nadelig effekt op de interferogrammen te konstateren. 

Door een zo breed mogelijk golflengteinterval te benutten - de breedte 

wordt beperkt door de e~s dat ca. 10 heldere interferentielijnen beschik

baar moeten zijn - ~s het mogelijk met de nanolite voldoende belichting 

van het fotografisch materiaal te verkrijgen. De ca. 10 interferentie

lijnen zijn nodig om het dichtheidsverloop ~n het stromingsveld te 

representeren (zie IV- 1.4). 

De breedte van het golflengteinterval wordt bepaald door de transmissie 

van het afkapfilter en de spektrale gevoeligheid van de gebruikte film. 

Toepassing van het afkapfilter GG14 en Agfa Scopi~ RPI levert het minimale 

aantal heldere interferentielijnen. 
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D~-1.--~~--+---4-~~--~--~r-~~--l 
)CD 'it>ö oo 

> 
transmissie van het filter GG14 (nm) 

fig 4.18 

1 

I gevoeligheid 

t.foo 

spektrale gevoeligheid van 
Agfa Scopix RP 1 

fig4.19 

Met de beschreven combinatie: nanolite met 13 ato Argon, afkapfilter 

GGl4 en Scopix RPI, zijn de definitieve opnamen gemaakt. 

00 
) 

(nm) 
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IV-2 Experimentele resultaten 

Aan opnamen van de ongestoorde vrijstraal is te zien dat een dunne 

grenslaag -0(1mm) - de overgang vormt tussen de omgeving en het in

wendige van de straal (zie pag. B). De grenslaagbreedte neemt toe met 

de hoogte boven de nozzle. 

De uniformiteit van de dichtheid in de straal wordt enigszins verstoord 

door de Mach-lijnen. 

Op pag. B is een interferogram van de ongestoorde vrijstraal afgebeeld 

en op pag38 de bijbehorende dichtheidskaart. De dichtheden zijn 

bepaald op een manier die in IV-1.4 beschreven is. 

Dichtheidsprofielen over de grenslaag zijn voor verschillende hoogten 

uitgezet in grafiek 1. 

Grafiek 2 laat zien dat de grenslaagdikte in goede benadering een 

lineaire funktie van de hoogte - x - is. In de ongestoorde vrije grenslaag 

boven x~ lOmm nemen we duidelijk instationaire verschijnselen waar. 

Dit zijn turbulenties die op een schaduwopname van de lange zijde van de 

vrijstraal - straal dwars - duidelijk zichtbaar zijn (zie pag H foto 1). 

De verstoringen worden gegenereerd door op de tweedimensionale vrijstraal 

invallende vlakke akoestische pulsen. 

Bij vier verschillende pulsdrukken - bp = 0,04, 0,06, O, 10 en O, 135 ato -

is de erdoor ontstane verstoring gevolgd in de tijd. Dit resulteert ~n 

vier fotoseries die respektievelijk I, II, III en IV zijn genoemd. 

Uit elke serie zijn vier foto's verzameld op pag. C. Op iedere foto ~s 

steeds de vlakke akoestische puls waarneembaar. 

De tijd die verstreken ~s nadat de akoestische puls de nozzle-mond 

bereikte - t - kan op de volgende manieren bepaald worden: 
0 

- uit de ingestelde vertraag-tijd bij het maken van de opname. 

Door een triggeronzekerheid van 2 à 3~ is dit te onbetrouwbaar. 

- tot S3Ps kan t
0 

berekend worden uit de plaats van de akoestische puls 

zoals op de motion-analyser gemeten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 

de akoestische puls zich met de geluidssnelheid voortplant: a= 342,7m/s 

(l9°C). 
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- voor grotere t - waarden is de akoestische puls gedeeltelijk vervormd 
0 

en verdwijnt voor t
0 
~ 69Jis uit het beeld. In dit gebied benutten we 

de gekonstateerde konstante snelheid van de verstoring (zie hieronder) 

en bepalen t uit de positie van de verstoring. 
0 

Uit genoemde fotoseries, die het interval van t
0 

= 0 tot 8~s bestrijken 

en uit ongeveer 50 opnamen bestaan, kan positie, lengte, breedte en 

vorm van de verstoring als funktie van de tijd bepaald worden. De opnamen 

zijn daartoe op de motion-analyser uitgemeten. Hoe positie en breedte 

gedefiniëerd zijn, is aangegeven op pag. D. 

De posities van zowel staart, midden als kop van de verstoring (zie pag. D) 

blijken voor t
0
;> lgûs lineair afhankelijk van de tijd te zijn. 

In tabel I is het verband tussen positie S(t ) en t gegeven zoals 
0 0 

bepaald door middel van een lineaire regressiemethode (kleinste kwadraten). 

Tabel I: S(t ) 
0 

S in nnn· t in)'s. ' 0 

ser~e staart midden kop 

I -1,14 + o, 161 t -I. 02 + 0,230 t -0,86 + 0,303 t 
0 0 

II -I. 13 + o, 157 t -0.89 + 0,217 t -0,79 + 0,306 t 
0 0 

lil -1,14 + 0' 15 7 t -0.93 + 0,215 t -I' 10 + 0,319 t 
0 0 

IV -1 '31 + 0' 166 t -1.07 + 0,228 t -1 '35 + 0,342 t 
0 0 

gemiddeld -1.18 + 0' 160 t -0.98 + 0,2225 t -1 '025 + 0,3175 t 
0 0 

Voor de correlatie-coëfficiënten bij deze regressiemethode vinden we 

waarden van 0,97 en hoger. 

De negatieve konstante in S(t ) noemen we de vertraging. 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

Van t
0 

= 0 tot 10)5 zien we een soort aanloop tot dit lineaire verband. 

Het verloop van de posities gedurende dit interval is in grafiek 3 uit

gezet. De getekende meetpunten zijn afkomstig van de vier series. In 

grafiek 3 ~s tevens het lineaire verband voor t
0
;> I~ gestippeld 

weergegeven. Gedurende de eerste ~s is de positie van de verstoring 

nog niet uit de opnamen te bepalen. 
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De dichtheidskaarten op pag4l- de getekende lijnen Z~Jn isochoren

corresponderen met opn~en van fotoserie IV. Bij deze serie is de amplitude 

van de verstoring het grootst omdat de invall~nde akoestische puls 

het sterkst is. Bij de andere series zien we hetzelfde verloop v&n de 

verstoring, alleen minder geprononceerd. De verstoring begint schijnbaar 

als een insnoering van de grenslaag aan de binnenkant, die geleiJelijk 

overgaat in een sinusvormige verstoring van de grenslaag. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat een eventuele verstor~ng van de grenslaag aan 

de buitenzijde bij het begin van de in,teraktie, slecht zichtbaar zal 

zijn omdat het dichtheidsveld reeds door de passerende akoestische puls 

verstoord is. 

Na t
0

:::;:; 12_,tB is de sinusvorm duidelijk aanwezig en tot ca. 4gtls blijft 

althans de vorm gehandhaafd. Uit theoretische overwegingen - z~e o.a. 

lit. 7 - en uit experimenten - zie o.a. lit 8 en 18 - is bekend dat 

sinusvormige verstoringen bij toenemende amplitude gaan opsteilen 

om daarna zelfs te gaan oprollen. Dit onder invloed van niet-lineaire 

effekten die belangrijker worden bij toename van de verstoringsamplitude. 

Bij fotoserie lil en vooral bij IV nemen we voor grotere t vervorming 
0 

van de sinusvorm waar. Zie pag. E. De snelheden waarmee "berg11 en 

"dal" van de verstoring voortbewegen - zie voor definitie pag. D -

zullen onder invloed van het opsteilen kleiner respektievelijk groter 

worden. In het bestudeerde tijdsinterval - van t
0 

= 0 tot ca. 8~s -

is hiervan evenwel geen significante invloed op de snelheden van "berg" 

en "dal" gekonstateerd. 

Bij het definiëren van de breedte van de verstoring doen zich problemen 

voor. Bij grotere t en vooral bij grotere pulsdrukken is de invloed 
0 

van de verstoring ver buiten en tot ver in de straal merkbaar. De breedte 

definiëren als de breedte van heel het gestoorde gebied lijkt zinloos. 

De aldus gedefiniëerde breedten overschrijden de breedte van de straal 

al na ca. 40)ls. 

Een andere mogelijke definitie luidt: de afstand tussen 2 punten met 

even grote maar tegengestelde dichtheidsgradiënt. Ter toelichting dient 

onderstaande figuur (4.20) waarin het dichtheidsverloop door het midden 

van de verstoring schematisch is weergegeven. 
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fig 4.20 

De aldus gedefiniëerde 

breedte is moeilijk uit 

de opnamen te bepalen 

zodat deze definitie niet 

bruikbaar is. 

De breedte is uiteindelijk 

gedefiniëerd als de breedte 

van de "eigenlijke grens

laag", dat wi 1 zeggen de 

laag waarover een steile 

dichtheidsgradiënt op-

treedt, vergelijkbaar 

met de dichtheidsgradiënt 

van de ongestoorde grens

laag ter plaatse. In 

grafiek 4 is de aldus gedefiniëerde breedte van de verstoring tegen de 

tijd uitgezet. 

Het blijkt dat voor t
0
;> ca. 39Us de breedte ~n goede benadering lineair 

toeneemt met de tijd. De getrokken lijnen ~n grafiek 5 geven het 

lineaire verband aan zoals dit met behulp van een lineaire regressie

methode is bepaald. De lang-korte gestippelde lijn in grafiek 4 en 5 

geeft de breedte van de ongestoorde grenslaag weer (zie ook grafiek 2) 

die ter plaatse van het midden van de verstoring aanwezig zou zijn. 

We zien hieruit dat de verstoringsbreedUeerst na 20 à 39«s de 

ongestoorde breedte overschrijdt. 

De snelheden waarmee de breedten voor t
0
;> 3~ toenemen verhouden zich 

bij de series I, II, lil en IV als 1:1,13:1,53:2,04. 

Binnen 10% is de snelheid waarmee de breedte toeneemt voor t
0 

;:> 3Çks 

evenredig met de wortel uit de amplitude van de akoestische pulsdruk. 

1. De dichtheid in de straal zoals uit de interferogrammen bepaald, is 

tot 5% lager dan de gasdynamisch berekende waarde. 

Afwijkingen van de veronderstelde uniformiteit van de dichtheid 

in de straal van maximaal 2% treden op. 
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2. De snelheden waarmee staart, midden en kop van de verstoring bewegen, 

zijn vana= t
0 
~1~s konstant. De onnauwkeurigheid in de snelheid 

bedraagt ± 5% en er is geen duidelijke afhankelijkheid van de amplitude 

van de akoestische puls. 

De vertraging- onnauwkeurigheid: 10% - wordtriet significant door 

de amplitude van de akoestische puls beÏnvloed. 

3. De lengte van de verstoring - S kop - S staart - neemt lineair toe. 

Deze lengte kunnen we interpreteren als de golflengte. 

4. De breedte van de verstoring is wel afhankelijk van de amplitude 

van de invallende akoestische puls. 

Na 20 à3gus konstateren we dat de verstoringsbreedte, zoals door ons 

gedefiniëerd, de ongestoorde breedte duidelijk overschrijdt. Vanaf 

t
0

-;:;:: 39Jls neemt de breedte lineair toe met de tijd. 

De snelheid van breedte-toename is binnen 10% evenredig met de wortel 

uit de amplitude van de pulsdruk. 

5. De gekonstateerde vertraging duidt op een soort vertraagtijd van 

ca~. Het kost als het ware extra tijd om de verstoring te laten 

ontstaan. De akoestische puls moet eerst in de grenslaag doordringen 

voordat de verstoring van de hele grenslaag op gang zal komen. 

De grenslaagdikte bij de nozzle-mond is ca. 0,7mm, hetgeen correspondeert 

met 2).is (a% 0,34mm/)ls). De dikte van de grenslaag lijkt hierbij een 

belangrijke parameter. 

6. Hoewel er nauwelijks kwantitatieve dichtheidsmetingen zijn verricht, 

heeft he.t gebruik van de MZI toch een duidelijk voordeel vergeleken 

met bijv. Schlieren- of schaduwtechniek. Interferentielijnen bij 

Mach-Zehnder interierametrie representeren de dichtheid en niet 

afgeleiden daarvan. 

Teneinde het effekt van de breedte van de grenslaag op de vertraging 

en de andere verstoringsparameters na te gaan, zijn enige experimenten 

met een verdikte grenslaag uitgevoerd. 

In het inwendige van de nozzle is aan één zijde 0,19mm dik schuurpapier 

aangebracht ( LG2,P600). 

Het effekt hiervan op de vrije grenslaag ~s op pag F goed zichtbaar. 
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Op pag45 is de bijbehorende dichtheidskaart gegeven. Grafiek 6 toont 

de bijbehorende dichtheidsprofielen over de grenslaag. 

In grafiek 7 is de grenslaagbreeàte als funktie van x uitgezet (vergelijk 

met grafiek 2 ). 

De interaktie van een akoestische puls - 1:J p = 0,056 ato - met deze 

vrije grenslaag is vastgelegd in fotoserie V. Vier opnamen uit deze 

serie zijn op pag. F weergegeven. De posities van staart, midden en 

kop van de verstoring staan in tabel II. Ter vergelijking zijn de 

resultaten van serie II -2::. p = 0,06 ato - erbij vermeld. 

Tabel II: S(t ) 
0 

S 1n mrn; t 1n S. 
0 

serie 

V 

II 

staart 

-1 ,53 + 0' 129 t 
0 

-1,13+0,157t 
0 

midden 

-1,66 + 0,212 t 
0 

-0,89 + 0,217 t 
0 

kop 

-1 '76 + 0 '306 t 
0 

-0,79 + 0,306 t 
0 

De breedte van de verstoring 1s in grafiek 8 uitgezet, wederom met 

serie II erbij ter vergelijking. Omdat de breedte van de ongestoorde 

grenslaag bij serie V anders is dan bij serie II lijkt uitzetten van 

het verschil van de breedte van de verstoring en de breedte van de ongestoorde 

grenslaag ter plaatse zinvol. In grafiek 9 is dit gebeurd. Uit de ligging 

van de punten kunnen we opmaken dat de uitgezette grootheid niet nauw-

keurig te bepalen is, zeker niet in het geval van een verbrede grenslaag. 

I. Behalve de snelheid van de staart die met ca. 18% is afgenomen, zijn 

de overige twee snelheden gelijk gebleven. 

2. De vertraging - de konstante faktor in S(t ) - is duidelijk toegenomen, 
0 

~emiddeld met 80%. 

3. Van het verschil in breedte van de verstoring en de ongestoorde grens

laag, zoals in grafiek 9 tegen de tijd uitgezet, kunnen we slechts 

zeggen dat globaal deze grootheid niet wordt beÏnvloed door de grens

laagbreedte. 
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Uit lit 19 en 20 ~s bekend dat bij de interaktie van een schokgolf met een 

vrije wervel een akoestische golf ontstaat • 

Powell (lit 21) veronderstelt dat bij de interaktie van turbulente 

wervels - eddy's - in de grenslaag met de schokgolven in een onderge

ëxpandeerde vrijstraal geluidsproduktie kan optreden. Door Fisher c.s. 

(lit 22) is aangetoond dat ter plaatse van de schokgolven tussen de 

cellen de geluidsproduktie van de straal maximaal is. 

Bovenstaande kan doen vermoeden dat bij de interaktie van een kunstmatig 

gegenereerdelopende verstoring in de grenslaag met en van een wig afkomstige 

stationaire scheve schokgolf een akoestische golf wordt uitgezonden. 

Om dit te onderzoeken zijn enige experimenten verricht. 

Op pag. G ~s een opname van het ongestoorde stromingsveld met wig afgebeeld 

en tevens 4 opnamen van fotoserie VI. 

Serie VI is gemaakt met een akoestische pulsdruk van 0,056 ato , dus wederom 

vergelijkbaar met serie II. 

Tabel III: S(t ) 
0 

S in mm, t
0 
in~. 

ser~e 

VI 

li 

staart 

-1,06 + 0,153 t 
0 

-1,13 + 0,157 t 
0 

midden 

-0,89 + 0,217 t 
0 

kop 

-0,72 + 0,294 t 
0 

-0,79 + 0,306 t 
0 

In grafiek 10 zijn de verstoringsbreedten van ser~e VI en II uitgezet. 

We konkluderen uit grafiek 10 dat de verstoringsbreedte, behorend bij 

serie VI tijdens en na de interaktie kleiner is dan de bijbehorende 

breedte van serie II • 

Op de interferogrammen van fotoserie VI is op generlei wijze een 

akoestische puls afkomstig van de verstoring - schokgolf interaktie waar

genomen. Dit geldt ook voor series gemaakt met een grotere amplitude 

van de akoestische puls- tot 0,135 ato. 
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Met behulp van een Kistler drukopnemer ~s de geluicisproduktie tijdens het 

interaktieproces bestudeerd • Ook deze metingen hebben geen van de inter

aktie afkomstige akoestische golf kunnen aantonen • 

2.4.3. Conclusies 

I. De voortplantingssnelheid van staart , midden en kop van de verstoring 

wordt niet significant beÏnvloed door de aanwezigheid van de scheve 

schokgolf ; ook niet tijdens en na de interaktie • 

De vertraging logischerwijs ook niet • 

2. De breedte van de verstoring is tijdens en na de interaktie kleiner dan 

de vergelijkbare breedte zonder schokgolf • 

3. Noch op de interferogrammen , noch uit akoestische metingen ~s een van de 

verstoring - schokgolf interaktie afkomstige akoestische golf waargenomen • 
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V Vergelijking van theorie en experiment 

We vergelijken de ontwikkeling van een verstoring in een vrije grenslaag 

~n het theoretische en het experimentele geval . Zie respektievelijk III-2.4 

en IV-2 . 

In het onderstaande worden nu eerst de verschillen tussen de theoretische 

en de experimentele situatie belicht : 

- de gemiddelde dichtheid wordt in de theorie konstant verondersteld een 

vereenvoudiging die in de experimentele situatie niet opgaat • 

- de grenslaagbreedte wordt ~n de theorie konstant genomen , terwijl we 

eÀ~erimenteel een lineaire toename van de breedte met x konstateren . 

- de verhouding van de grenslaagbreedte tot de golflengte van de harmonische 

verstoringe~ wordt in de theorie << I verondersteld . Experimenteel z~en 

we deze verhouding veranderen van ca 1/2 vlak boven de nozzle-mond , tot 

ca 1/6 voor t 0 = 80JUs • ( We moeten hierbij bedenken dat behalve de grens

laagbreedte ook de golflengte van de verstoring verandert , zie IV-2.2.1 ) 

in de theorie zijn de gelineariseerde vergelijkingen afgeleid , waarbij is 

verondersteld dat de storingsgrootheden veel kleiner zijn dan de stationaire 

grootheden . Voor de experimenteel bestudeerde verstoringen gaat deze benade

ring al snel niet meer op . 

Opm.: In de theorie introduceren we harmonische verstoringen. De gegenereerde 

verstoringen die we experimenteel waarnemen nemen de sinus-vorm aan en 

zijn dus ook te beschouwen als harmonische verstoringen . 

- zowel theoretisch als experimenteel vinden we instabiliteit van verstoringen 

~n een vrije grenslaag . De in de theorie voorspelde exponentiële aangroei 

van de verstoringsamplitude vinden we evenwel in de experimenten niet terug • 

de golflengte van de experimentele verstoring neemt lineair toe met de 

plaats . Dit wordt veroorzaakt door het verschil ~n voortplantingssnelheid 

van kop en staart van de verstoring • Een effekt dat theoretisch niet wordt 

verklaard . 

- de ontwikkelde theorie voorspelt geen voorkeurs-golflengte , terwijl de 

experimentele verstoringen steeds dezelfde golflengte vertonen . Dit ondanks 

de verschillende amplitudes van de op de straal invallende akoestische 

pulsen . 
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VI Foutendiscussie 

In alle beschouwingen en berekeningen in dit verslag lS uitgegaan van 

een twee-dimensionale situatie. 

Er treden evenwel afwijkingen van de twee-dimensionaliteit op: 

a. Ook aan de korte zijd~van de vrijstraal bevinden zich grenslagen 

waarvan we de profielen gelijk kunnen veronderstellen aan de 

grenslaagprofielen van de l~1ge zijden. Vanuit de korte zijden 

zien we eveneens Mach-lijnen de straal in lopen (zie pag. H, 

foto 1). 

Het effekt van deze afwijkingen op de interferogrammen is niet groot 

aangezien de doorlopen weglengte (1 à 2mm) veel kleiner is dan 

de weglengte door het twee-dimensionale stromingsveld (ca. 40mm). 

Het effekt van de grenslagen aan de korte zijden op de dichtheids

metingen ~s als volgt af te schatten (zie lit 24): 

fig 6. I 

De gestippelde lijn 1n 

fig. 6. 1. stelt het ver-

onderstelde dichtheidsver

loop voor, de eronder 

getrokken lijn het werkelijke 

dichtheidsverloop. 

De berekende~ 1 is vJkregen 

uit: L(fl -fomg) = K (1) 

zie IV- 1.4.-(6). 

De korrekte uitdrukking is: 
LH fr il -c/ CjJ - ./omg) dz = ~ (2). 
Uit (1) en (2) volgt: 

21 _jJ = f71 + L ~ P ( z) dz ( 3) • 
-[ / 

Met behulp van de grenslaag-

profielen van grafiek 1 kan 
3 de gemaakte fout geschat worden: _p-Jl ~ 0,006kg/m • Dit komt 

overeen met een relatieve fout van ca. 0,35%. 

b. Twee-dimensionaliteit vereist dat de nozzle-opening rechthoekig 

1s. In lit 25 zijn de afwijkingen hiervan gegeven: de breedte 

van de opening wijkt maximaal 0,66% af (zie fig. 6.2., waarin 

de afwijkingen overdreven zijn getekend). Met de lange zijde van 
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nozzle-mond 

-
( 

L::. Lfo 
fig 6. 2 

> 

10 

de nozzle-mond is tevens 

de grenslaag gekromd. 

Een lichtstraal die het 

stromingsveld rechtlijnig 

doorloopt ontmoet door 

deze vormafwijking niet 

overal eenzelfde dichtheid. 

(De andere in dit hoofdstuk 

genoemde foutenbronnen 

worden buiten beschouwing 

gelaten.). 

Dit effekt is maximaal bij een maximale dichtheidsgradiënt. Om een 

schatting van de hierdoor geÏntroduceerde fout te verkrijgen, 

nemen we sd·,~mat::.sch de vormafwijking zoals in onderstaande 

figuur aangegeven. 

lichtstraal 

10 

( 

fig 6.3 

Dit korrespondeert met een relatieve fout van 

Als we de dichtheids

gradiënt konstant ver

onderstellen, dan ont

moet een lichtstraal 

op zijn weg een dichtheid 

die gemiddeld ~d x gradf ma x 
verschilt van de ver-

onderstelde dichtheid: 

maximale dichtheids

gradiënt: 800kg/m4 

d = 0,066nm max 
3 f f;$ 1,5 kg/m 

J.o - 1d x (grad [)) 
Lll max - 2 ljax r max 
0,0264kg/m • 

ca. 2%. 

c. Zoals in IV-2. 1. vermeld, treden voor z ) 10mm instabiliteiten Ln 

de grenslaag op, die we herkennen als turbulenties. Ze zijn in 

de gestoorde grenslaag als het ware gesuperponeerd op de door de 

akoestische puls gegenereerde verstoring en doen afbreuk aan het 

twee-dimensionale karakter ervan. 

= 
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d. De door de akoestische puls gegenereerde verstoring begint als 

een rechte (zie IV-1.3.). 

De foto's op pag. H laten evenwel zien dat de verstoring gaandeweg 

hiervan gaat afwijken. Aan de korte zijden zien we de verstoring 

vóórlopen op het middenstuk, maar niet meer dan ca. 2%. 

Ook aan de korte zijden van de vrijstraal ontstaan verstoringen. 

De hierdoor geÏntroduceerde afwijkingen van de berekende dichtheid 

zullen in dezelfde orde van grootte liggen als onder VI-l.a. 

bepaald. 

e. Het in IV-1.3. gekonstateerde afnemen van de amplitude van de 

akoestische puls naar de randen van de nozzle toe (zie fig. 4.9.) 

heeft effekt op de twee-dimensionaliteit van de verstoring. 

De amplitude van de akoestische puls is aan de randen van de nozzle 

afgenomen tot ca. 0,8 maal de amplitude in het midden. Hiermee 

correspondeert een afname van de amplitude van de gegenereerde 

verstoring tot ca. V0,8\~ 0,9 (zie IV-2.3.) maal de amplitude 

midden boven de nozzle. 

Deze afwijking heeft invloed op de breedtebepaling van de verstoring, 

we bepalen een breedte liggend tussen de maximale breedte in 

het midden en de breedte aan de randen. 

Een dichtheidsgradiënt 1n het stromingsveld zal het licht doen 

afbuigen. Hierdoor worden plaatsbepaling en optische weglengte 

heinvloed (zie lit 24 en 26): 

fig 6.4 

I 
L_ 

1 

meetsectie 

lichtstraal 

1scherptevlak afbeeldingsoptiek 
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voor de fout in de plaatsbepaling -~ - vond Bershader (lit 26) 

onder bepaalde aannamen omtrent grad n - waaronder grad n is 

konstant: 

/graà nf3 
3 

(4) 
n 

Door de afbuiging van het licht wordt een grotere optische 

weglengte doorlopen. Dit resulteert in een te grote berekende 

dichtheid. 

Hiervoor vond Bershader (1949): 

ljJ KL 
2 I 12 fi ;::; 3 jJ grad f (5) 

en Wachtell (1950) vond: 

(6) 

De grootste brekingsfouten worden gemaakt waar grad / maxÏ!maal 

In mijn geval in het stationaire stromingsveld in de grenslaag 

juist boven de nozzle-mond: 

4 grad p -== 800kg/m 

K 0,2269. 10-3m3/kg 

L = 0,04m 

f {::; 1 ,5kg/m3 

n~ 1 

grad n = K grad f 
b. ~~ff:~~E~li~g 

met 

met 

met 

J -9 (4): = 1,8.10 m 

(5): ~ ~ 5% 
I 

(6): ~ ~ 1% 
I 

In IV-1.4. is als onzekerheid bij de bepaling van A eff cal% 

opgegeven. 

De onzek~rheid ~n de dichtheid die hierdoor ontstaat bedraagt: 
~:::,p = ± LJ;\ eff . 

KL • ~ 

voor gebied 1: i . ~-= 9,dan ~s fJ - 0,3%. 

c. Inherent aan het gebruik van de MZI in de grondtoestand is een 

relatief groot dichtheidsverschil tussen twee opeenvolgende 

interferentielijnen: t;p-;::, 0 ,06kg/m3• 

~s. 

Dichtheidsverschillen kleiner dan ca. ~~komen niet 1n de inter

ferogrammen tot uttrlrukking, zodat een gedetailleerd dichtheids

onderzoek op deze wijze niet mogelijk is. 
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3. Q~~2~~~~~!iZÈ~~~~-~~E~~!~22~!-~~~!-È~!-~i~B1~:~È~!-~E~!~!~~~ 

We volgen de verstoring door op een instelbare tijd na het ontstaan 

van steeds een afzonderlijke akoestische puls een interferogram 

van het stromingsveld te maken. Deze werkwijze - die we "single-shot" 

noemen - introduceert de volgende onnauwkeurigheden: 

a. Er is een spreiding van 5 à 10% in de amplitude van de akoestische 

puls. Evenredige variaties in de verstoringsbreedte zijn hiervan 

het gevolg. 

b. Vergelijken we de opnamen van een fotoserie onderling, dan 

konstateren we: 

- het ongestoorde gebied buiten de vrijstraal is niet op elke 

opname egaal verlicht; 

-de interferentielijnen op een bepaalde opname zijnms het ware 

enigszins verschoven ten opzichte van vergelijkbare interferentie

lijne;: op ee-,-: aad~re opname. 

Deze effekten moeten worden toegeschreven aan geringe modificaties 

van de ingestelde grondtoestand. Deze kunnen veroorzaakt zijn door een 

geringe verandering van de omgevingsdichtheid door tocht of aanzuiging; 

en door trillingen in de MZI die eveneens de ingestelde grondtoestand 

enigszins verstoren. 
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VII Conclusies 

uit de theorie 

1. Er kunnen instabiele verstoringen 1n een vrije grenslaag optreden , 

waarvan de amplitude exponentieel toeneemt in de tijd • 

2. De dimensiloze fasesnelheid wordt in het geval van een oneindig dunne 

grenslaag gegeven door c 
r 

door c = ~ + { o( Re ( c . ) 
r 1 

= ! , en in het geval van een dunne grenslaag 

+ 0([2) . 

De o<.-afhankelijkheid van c duidt op dispersie • 
r 

3. Slechts afwijkingen van enkele procenten van de veronderstelde twee

dimensionaliteit treden op • De dichtheidsbepaling door middel van Mach

Zehnder interferometrie geschiedt eveneens met een nauwkeurigheid van 

enkele procenten . 

De grootste onnauwkeurigheden die optreden - tot ca 10 % - ontstaan 

doordat we de MZI in de grondtoestand gebruiken , door het single-shot 

opereren en door fouten bij het bemeten van de interferogrammen • 

4. De experimenteel gevolgde verstoringen zijn instabiel , met , na een periode 

waarin de verstoringsamplitude de grenslaagbreedte nog niet overschrijdt , 

een lineaire toename van de amplitude • 

De snelheid van deze lineaire breedtetoename 1s evenredig met de wortel 

uit de pulsdruk van de invallende akoestische puls • 

5. De fasesnelheden van staart , midden en kop van de verstoring zijn konstant 

maar onderling verschillend . Geschaald op de hoofdstroomsnelheid vinden 

we respektievelijk : c = 0,40 , c .dd = 0,54 en ck = 0,78 . staart m1 en op 

Uit dit verschil in fasesnelheid volgt een lineaire toename van de golf

lengte van de verstoring . 

6. Bij de generatie van de verstoring aan de nozzle-mond treedt een vertraag

tijd op , die afhankelijk van de grenslaagbreedte is . 

7. Bij de interaktie van een verstoring met een scheve schokgolf 1n de vrij

straal 1s geen van de interaktie afkomstige geluidsgolf gedetekteerd . 

8. Met de ontwikkelde theorieën is het nog niet mogelijk de experimenten 

adequaat te beschrijven • 
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VIII Opmerkingen en suggesties 

Door vereenvoudigende aannamen in de theorie is er nog weinig overeenkomst 

tussen de theoretische en de experimentele situatie , zodat ook de theoretische 

en de experimentele resultaten nogal verschillen o 

De 1n III-2o6 gesuggereerde aanpassingen van de theorie kunnen hierin verbetering 

brengen , waarbij vooral het introduceren van een toenemende grenslaagbreedte 

zinvol lijkt o Het toenemen van de golflengte van de harmonische verstoringen 

kan hiermee wellicht verklaard worden o 

De met de gebruikte experimentele meetmethode te behalen resultaten worden 

1n eerste instantie beperkt door de lichtbron 

- de beschikbart'! :1oeveelheid licht laat het maken van opnamen met een grotere 

vergratingsfaktor niet toe o 

we bepalen dichtheden met de MZI 1n de aangepaste grondtoestand o De veel 

nauwkeurigere dichtheidsbepaling uit de verschuiving van smalle interferentie

lijnen is niet toe te passen , gezien het geringe aantal beschikbare inter

ferentie-lijnen o 

de flitsduur - ca 200ns - is bij geringere interferentie-lijnafstanden te 

lang om gedetailleerde dichtheidsbepalingen bij onderzoek aan instationaire 

verschijnselen mogelijk te maken o 

De genoemde beperkingen kunnen worden opgeheven bij het gebruik van de 

Argon-laser in combinatie met een snelle sluiter - sluitertijd~ IO;Us , 

teneinde een gunstige signaal-ruis verhouding te verkrijgen o 

Gebruiken we de laser in combinatie met een high-speed kamera , dan worden 

tevens de bezwaren verbonden aan het single-shot opereren ondervangen o 

De laser moet dan lichtpulsen - pulsduur 20ns - uitzenden met de beeldfrequentie 

van de high-speed kamera o De belichtingstijd per opname van de high-speed 

film mag wederom lüt"s niet overschrijden o 

lo De in III-2o6 gesuggereerde aanpassingen van de ontwikkelde theorie kunnen 

worden uitgewerkt o 

2o Als de vereenvoudiging dat de grenslaag dun is komt te vervallen in de 

theorie , zal de oplossing numeriek moeten worden bepaald o Eventueel 

kunnen dan in de vergelijkingen de experimenteel bepaalde U- enj?-profielen 

worden gesubstitueerd o 



-56-

3o Een handleiding bij de Argon-laser , met daarin uitleg omtrent de werking 

zal de toepasbaarheid vergroten o 

4o Met de Argon-laser in combinatie met een snelle sluiter of een high-speed 

kamera , kan het interessante gedeelte van de akoestische puls-vrijstraal 

interaktie nabij de nozzle-mond , meer in detail worden bestudeerd o 

So Eveneens kan op deze wijze de verstoring-schokgolf interaktie worden 

onderzocht o 

6o Bij gebruik van de Argon-laser kunnen dichtheden worden bepaald uit de 

verschuiving van smalle interferentie-lijnen o Als deze methode wordt toe

gepast bij de bestudering van instationaire verschijnselen , is , gez~en 

het te verwachten grote aantal interferogrammen , een geautomatiseerd 

uitlees- en verwerkingsprogramma voor interferogrammen zeer gewenst o 

7o Zoals geko:Lstateerd hebben grenslaagbreedte en stijgtijd van de akoestische 

puls effekt op de generatie en de verdere ontwikkeling van de verstoring 

Een meer systematisch onderzoek naar deze effekten lijkt gewenst o 
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Appendix A 

Aan de hand van gasdynamische beschouwingen worden de begrippen 

ondergeëxpandeerde, overgeëxpandeerde en aangepaste vrijstraal 

toegelicht. 

Er zijn in principe twee soorten nozzle's die beiden in de groep 

aero-akoestiek gebruikt worden: sonische nozzle's en supersone 

laval-nozzle's: 

ozzle-mond index 1 

nozzle-mond index 1 

suskamer index s 

fig Al sonische nozzle 

-keel 
index * 

I 
I 

I 
\ 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
\ 
\ 
\ 
\ 

suskamer index s 

fig A2 laval-nozzle 

\ 
\ 

\ 

-keel 
index * 

In beide gevallen geldt dat het Mach-getal ~n de Keel - M~- niet groter 

dan 1 kan worden. 
-k 

Als M = 1 geldt voor de drukverhouding (zie o.a. lit 5): 

~ -'flt-1 
( 2 ) 

In het divergente gedeelte stroomafwaarts van de keel bij de Laval

nozzle zal het Mach-getal toenemen tot M
1 

in de nozzle-mond. 

(Al) 

M1 wordt bij een gegeven t bepaald door de verhouding van de oppervlakten: 

.!_ 2 (l + o-1 M 2) o+l/2(t-I) 
M1 f+T 2 1 

(A2) 
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Voor de druk 1n de nozzle-mond vinden we: 

~+I -~/j-1 
sonische nozzle, z1e (Al): p 1 = ps(~) 

laval nozzle: 

Er kunnen zich nu drie gevallen voordoen: 

(A3) 

(A4) 

1. p
1

) p : de expansie ter plaatse van de nozzle-mond is nog niet omg 
voltooid en zet zich voort in de vrije straal. 

De straal vertoont een cellenstruktuur waarin de cellen 

onderling zijn ge~cheiden door schokgolven (zie ook 

lit 1): de ondergeëxpandeerde vrijstraal. 

2. p 1 < p : deze situatie kan sleehts bij een laval-nozzle optreden; omg 
bij een sonische nozzle zal bij drukafname in de suskamer 

het Hach-getal in de keel kleiner dan één worden. 

Juist buiten de nozzle-mond vindt een compressie van de 

straal plaats. De straal wordt in dit geval eveneens 

gekenmerkt door de aanwezigheid van cellen en schokgolven: 

de overgeëxpandeerde vrijstraal. 

p : bij dit drukevenwicht zal de straal recht uitstromen: 
omg 

de aangepaste vrijstraal. 

De door mij gebruikte laval-nozzle is zodanig gekonstrueerd, dat bij 

een drukverhouding van p /p = 3,4 een aangepaste straal verkregen s omg 
wordt. 

De inwendige kontoer van het divergente gedeelte is hierbij zo ont

worpen dat aan de nozzle-mond een uniforme uitstroming van M = 1,4 

wordt verkregen. 
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Appendix Bl 

Van de onderstaande wortels : 

en zie pag 10 en pag 12 , 

nemen we het reëele deel positief • 

Daartoe moeten de takken in het complexe c-vlak die bij deze wortels behoren 

juist gekozen worden • 

De takken ontspringen in de nulpunten van de wortels en lopen naar het oneindige • . 
I 

nulpunten ,Al c =(M ~ 1)/M 

nulpunten ~2 c = + 1/M -
In de figuren Bl en B2 is de korrekte keuze van de takken aangegeven , met 

daarin dik gestreept de resulterende tak • 

takken bij .\ Im 
c-v lak takken bij À2 

Im 
c-vlak 

Re 

M-1 M+l -1 
-w- }1 M M 

fig BI fig B2 

Appendix B2 

We eisen - z1.e pag 10 - dat de grenslaag een stroomlijn l.S . De positie 

grenslaag wordt gegeven door y = h(x, t) 
' 

zodat voor de positie van een 

op de grenslaag geschreven kan worden : (x,y) = (x(t),h(x(t),t)) . 
Omdat de grenslaag tevens stroomlijn 1.s geldt 

d 
dt(x,y) = (U,V) (BI) 

uit (BI) volgt : (U,Uh +h ) = (U,V) , dus V= Uh +h (B2) 
x t x t 

Re 

van de 

deeltje 

We veronderstellen kleine verstoringen 1.n de snelheid - U := U + u ; V := v -

en lineariseren vergelijking (B2) : 

v(x,h,t) =Uh + h x t 
(B3) 

y>o (B3) wordt v(x,+O,t) = h + h (B4) 
x t 

y<O (B3) wordt v(x,-O,t) h (BS) 
t 

uit (B4) en (BS) volgt : v(x,+O,t) h + v(x,-0, t) (B6) 
x 
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JCB5)/dx en d(B6)/dt combineren levert 

v (x,+O,t) = v (x,-O,t) + v (x,-O,t) 
t x t 

en met u, vc0exp (io((x-ct)) 

v(x,+O,t) = (1 - 1/c) v(x,-O,t) • 

Appendix B3 

De oplossing in het binnengebied -;?(~)-wordt bepaald met behulp van vergelijking 

( I 7) , p ag I 1 • 

We vullen in deze vergelijking in en stellen termen 

met gelijke orde in [ gelijk : 

de tweede term vervalt vanwege de randvoorwaarde dat fC1) begrensd moet 

zijn voor 1__.:::, vo 

[I," (ti-c.)' r~:z,J. =O 
( 

(':(ti-c.)' ( tJ)"'l +2~ !f, (t!-c.){t;~c.1( -
I 

-----4) j 2 ~ -0'-Aol1j(ct-c.f7'/'/ + q'Ao )-c,)fo-4~#/7' 
0 0 0 

+ AL}fü-t:.}'i'l' + 82 -u; /57 }?t~-c;,)J-pi 
0 0 

Appendix B4 

Reeksontwikkeling voor kleine y van de exponentiële funkties die in ;G+(y) en 

;0-(y) voorkomen- zie pag 12 . 

Eerst enige definities : 

C= Co f[C+ 
I 

(!- 11?(1;- ea)) K 

c, (;- c;) f72 

;110 
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\ I -z. "1.)?1-z. 
/11 :-== {1-1'7 c; 

- J2kfi (- f>( (J,, U j ~) fj) ~ I - D( ~" /J - L <>! )" jf + t q"-J/ # 2" 

-~( D( (~-z.o +[Ju)y) =I+ 0( )2oj f i'C( )~,jf + Î o(
2 )1.o7.J '.;. 

Appendix BS 

Uitwerking van de op pag 12 bedoelde limiten : 

- h f?f ( {/- c,)',/'1 I= .k.{f~ /;-Co)-z_/-1-1 I f ~~{/- Co) 1
- (1-~rv7j.::= 

/J~PCJ "J?_,co o I j { 
I à I () 

~-Co)'J + l1o 

- .b: j{!l-cJ/7 'c: /h. {(;- c.}J + //(v-;)!1Jj= {;-cJ1 f /1
1 

· 
?~ CJ r7c= a 

Co
1

( +#a 

- h /
1(t1-c;,)/y 1 ~ ~ {-ea n +[l !11-;;)-= -Ca ( +fttÎ 'J7-o0 0 ~~oO ( 0 J 

- ~ _1'11 f!-c./"/1 /7' c= Jh_, [11- c" t.:_ "~" + }rw-0/- r~- c. J/ 1 I/ 'J] ~ 
?~= () r~ P::J ó 

)
1.1 ' A {1- La 2( + ~0 
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z. I 1. I 
Co 2.{ +Lo 

I 

- !M.. J;-(t!-c.l"/fu-eoF'Iy 1i/"! I~ k., ?/'(t/-ç)1ra-rJz_n 1 -f -,~cO .lo L 0 'lj~t:?O ,{ { L l ( 

y (!1-c.f'-f,-c;,r)y ')~?!I.= )M., f;a- c.t[(l-<,t-(+ xJiy! cc; 

CJ J~cO 0 

h fJ 6 1+ f- 9 !(,) !'1 1 + /(t C!-c.F- (;-c")j (ft-c.J1 1 ~t'<,) n7} =' J~pO L~ ó 

·f 7' -1- (;-Ca)~!(, 7 -f /(z 

I 

- ~ '1/ ( tl-~)1 (Cl- 4)-~r I/ /7, == ~ Jv-C, '?.re. -z.." I+ 
11_,-c;O .lo ( 0 !f' -31 L '() I 
I 't-J-é/0 o 

J {i!-c.I~ Co_, d'! j !i' I = k y {?1-sJ[c;, _,7 I-r iJ)'! I ~ 
0 ?~ --cx::J 0 

f-:-= ~ 11 (; 'L,) /i' I ~J!! t!-<cf- ç ') (ç _,7 I+ L,) )7 j-= 
I 1 z. I '17 I 
Î f + Ç L; L -J. Lz 

Appendix B6 

Gelijkstellen van de termen met gelijke orde in [ en Y , zoals die bij de 

matching optreden - zie pag 12 • 
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matching I matching II 

/1 = 0 lh=(J f- IJ Yl /1 o::; o Vo-=110 

J1c:: 6 IYJ::: J -o( Jo t o :: ll; ~-c) t l) o tX)z.o = /5; éo l. 

f!= 1 117:::() é-, = /l J f fl, /10 ! O, = 111 + ;J, Ik': 
Ir:/ 111=1 -E,cr~ 10 -f:rr~11 =::-zlf,c,{;-co) ~ t'f'~ 2a +lJoo() 21 == L.f:J;c, ("

0 

+ rX7.Jla (;-Co) 1!{, -f Az (;-c.) 2 + cx'Y/0 c() '-L., -+4"/. Ca?. 

.L L- 7.)2. I 7.//J '2./, )'- .J. 7..11 .L /1 ?.} ~ I 7./7112. Z .J.,./,_17 
1/:::0 IJ1= 7._ '2.. LofX lf> ::: - :Zt( rio/! (I-Co + 2-o( 11o ,_1/o t{ /11-a = -~~ lio Co + "2-"\ /io 

11='- h1=0 Cz.=-2 8;C1 11t-0( 2Aol1:fo f- lJz.-=--z.!f;c,M -c{~ófT 2L0 f 

o{ 'Ad JG. -f J:l2 11o I- JJ l C( 7.fl 0 L2. -1- llz. A/o -1- JJ z_ 

Appendix B7 

Met behulp van III-2.4-(25) - zie pag 14 - kan de totale oplossing p 
t+ 

bepaald worden : 

(n !fl,/j= ( = l",t cC, +c>E~ -o( .L.Eo '7 -"( L !:",r:''l -q ) 11 1:-;, r:J 

J- f q• A,6 

2 f"o fJ' -1- {} (~j 

/11 =fi/J/f;;f;/-(A&/)p
7 

=(ê.fcE, fc'E,)~·•p(-<1().;,+cL}y) 

[ cv J/6 E6 -f < 'tx: )/6 E, c ~ J,~~ Ej'tpO 11 /_ ,. 1-z_ / _ c)' (, , 
f /;- r)l /, z f- (t , "l. (!:1'- '0 f I o V' ?7 

~ ~ !}- c.) (-ra; I 

,._;co 7 ~ co 

f { ~ "E o [/1 ~ /1 fJ-ç) '__ (!- ,;j 7 '1 I -f / (/1-c_/- (;- c;) ',/'! I j{t~-'3) ---/t-4'/r I 
&0 I '7 

- (1-
1
c.f J: (/tl-c.)'-(1-c,J'}Ï',/'!' ft {t;-co) ~~-c./~(;-c,J'/7 ''r/7 1 

I o 0 
a:) 

-~ {ll- c,f '__(;-<.('.Ir I )tv-c,fJ "j I 7 + 'LC ',X ,.j" f':, C,[-!fu-;) j,f I 
, 

0 _j (1- co) "2. (' 
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Appendix B8 

Uitwerking van de in appendix B4 gedefiniëerde limiten voor het U = 0,5tanh1+ 0,5 

snelheidsprofiel : 

- /1" = f";.,_ '! / {û- c;/'- (/- c.} ',/ 7 I= k" J/f t.,i 7 ' f('f. -c.,) 4"i ?J ' 1-r~<X) la I ~ /'~ço ~ : I 

(co- u) I'!)= ~ ~ I?'-U7 / -1-{i-cJ kJ~7 -1- (co- Yr/ï}r ~ 
~~L~ . , ó 

-IVo=~ J!ru-cJ: LD Z/7 
1 = ~ 0 (1 ~ !twi ;;) -1- (t -Ç)~ c.nJ-111 

(~ &KJ o J-?-oo L SI I 

+/-f- c.Ji J! ~ ; + (co-î)f;:t '-. 

-!1, = k.t 1/ {t!-;J-17' = h. rf ~ usj r'- f: '!]'! = - f -0' 2. l-"t:/0 ~ I 1'--.:,.::;o L : 0 

-Lo= ~ .i(!t~-çJ'--çyr/'71=~ v[f~~~.r'+(i-~J~JJ~'l, 
;;~-= 0 J~-=0 ~ L I 

+ (; -c./r )J, '"" -t~ ~(i 7' '- 7 'UtJ'+ ~ad 1J} +ft-c.)• 
'~-oo Lr 
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() I I /~ I / J 'Z. Lo -J ) 
I e . /. (; /2 "' CT -7 z - (!-/)' /./NI r 1- z -1- Lm (-z.-c" • f j (-z-e_,).,_ 1-Zj z o c.o ~;t ~ 7.(/-c;,fl. d 
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Appendix Cl 

De overeenkomst tussen eB en c
4 

- z~e pag 15 - zal hier voor het geval van een 

oneindig dunne grenslaag worden aangetoond . Het resultaat zal ook in appendix 

C2 gebruikt worden • 

In het geval va:: ;:en dunne grenslaag - z~e pag 16 - wordt nu de overeenstem-

ming tussen eB en c4 
aangetoond : 

·(]- (!f/Jt)Yz)Yz 
ct/=: ! L Ir- ft f /1") '/? 

Bij de verificatie van de overeenstemming tussen (C3) en (C4) blijkt de 

substitutie A
10

.A 
20 

= 1 van nut • Deze gelijkheid kan met behulp van de 

de fini ties van À 
10 

en .À 
20 

eenvoudig worden geverifiëerd . Tevens wordt 

gebruik gemaakt van : ~ 10 / _A 20 = -(1 - c0 )
2/c0

2 

(C3) en (C4) gelijkstellen levert 
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/f Cv 
/+Cv/-'- t/. )11..}~ '2.fCI/-'1Cv-J 
--•( 1- 't I'Ît; [I-Cv j . __ ___; ___ _ 
1- Cv j + /1'1 "L- ? (lf /Ï r/) !/z. 

(c9 

t7~ ~~A; I !.,,IÏo ~ ;1;~ ~ 
~ -w a;?~ 1.1?- 12M 

~ iwvvf: 

I --------

~ dR_ k~LZ· ~ ct/ t1 ~ ~-ad o;o ~~ ~ 
te~~-

~ tÄ c>4 ~~ aa,n~ 
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Appendix D 

Introduktie van een langzame toename van de grenslaagbreedte 

III-2.6-C , pag 18 • 

vervolg van 

In de basisvergelijkingen komen V en afgeleiden naar x niet langer te vervallen 

zoals in het geval van een evenwijdige stroming . 

Onder de aanname dat f 
+ vu = 0 

en P konstant zijn , geldt in het stationaire geval 

u u 
x y 

UV +VV =0 
x y 

U + V = 0 
x y 

A 
het instationaire geval : stel U = U + u , V = V + v en .f= I + p 

(DI) 

Met gebruikmaking van (Dl) vinden we voor de gelineariseerde vergelijkingen 
2" 

ut + uUx + Uux + vUY + Vuy + a fx = 0 

+ uV + Uv + vV + Vv 2"' 0 (D2) vt x x y y +a fy 
A "' A 

Pt + upx + u + V + Vfy = 0 x y 

uit de vergelijkingen (D2) één vergelijking 
A . 

voor f afle1den blijkt ondoenlijk 

Aan de hand van een aanname omtrent de breedtetoename van de 'grenslaag is het 

mogelijk de grootte-orde van de in (D2) voorkomende stationaire grootheden 

te schatten 

veronderstel dat de grenslaagbreedte op de volgende wijze van x afhangt 

[ =î0 (J +J'f(x)) , met f(O) = 0 en f(x) = O(x) voor kleine x. 

we verouders tellen df (x) << I . 

Het snelheideprofiel , U(1) = U(y/E) gaat over in 

U(y/[0 (1 +df(x)))~u<1o) -c(f(x)?0u'("'{0 ) + O((/"f<x))
2

) met {o = y/C0 (D3) 

we beschouwen slechts termen tot op orde d': 
uit (D3) volgt : Ux = -/j70U'(Jo)f'(x) Uy Uy('fo) -/f(x)/E0·<y0u"(('0 ) + U'(?o 

met de kontinuiteitsvergelijking : vy =- ux = '?ou'<1o)f'(x) • 

V volgt uit integratie van VY :V= E0df'(x)[f0u<J0)- ~U(10)d~ 
vx - rlf"(x) {jo"<1ol -.Z u<rQld?~ + or,f) . 

Binnen de grenslaag gelden de volgende orde-schattingen 

u = 0 (I) V = O(E.
2
[) 

u = o{[) V = o(cf2) 
x x 

u 0(1/[) V = O(d) y y 

Indien we in de vergelijkingen (D2) slechts de stationaire termen met orde ~ Ó 
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meenemen levert dit : 

+ uU + Uu + vU 
2/\. 

0 u + a/x t x x y 

Uv + vV 2A 
0 (D4) V + +a fy = t x y 

/'. A. 

Pt + Ufx + u + V 0 x y 
/\ 

ook het hieruit afleiden van één vergelijking voor ;0 blijkt ondoenlijk . 

Vervolgens ontwikkelen we de in (D4) voorkomende grootheden naar J', waarbij 

we bedenken dat U en V al orde Ó zijn : 
x y 

U := u
0 

+ dU
1 

U x : = d U xO + 0 <J2) 

U := U + dU y yO yl 

vy := /vyo + o([
2

) 

u : = u
0 

+[ui 

v := vO +Óvl 

"' /\ Î"' f := fo _+op I 

(DS) 

substitutie van (DS) in (D4) en daarna termen met gelijke orde in dfgelijkstellen 

1S slechts mogelijk nadat we { en er aan elkaar gerelateerd hebben • Anders is 

de grootte-orde van Uyi niet bekend stel {= 0(€
2

) 

termen met J 0 
: 0 

2---
a /oy = o (D6) 

uox + VOy = 0 

de vergelijkingen (D6) sternmen overeen met de vergelijkingen (7),(8) en (9) 

van III-2.4 , pag IO • De in III-2.4 gevonden oplossing fungeert dus als 

nuloplossing van het huidige probleem . 

termen met Ó1 
: UIt + uOUxO + UluOx + UOulx + 

2 .Á 

vlUyO + vOUyl +a ftx = 0 

UivOx + UOvlx + V V + 2"'- 0 VIt + a /ty 0 yO 

"' 
;.. 

A 

Ptt + u (I + utfox + ulx + vly = 0 0 lx 

de gecompliceerde aard van (D7) maakt het twijfelachtig of de beschreven 

aanpak van het probleem wel de juiste is . 

A 

Zoals boven beschreven is het niet mogelijk één vergelijking voor jJ af te 

(D7) 

leiden , en vanwege de compressibiliteit is het evenmin mogelijk één vergelijking 

voor de stroomfunktie ;Pte vinden . 
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Voor het incompressibele geval is de vergelijking voor~wel bekend en kan 

oplossing voor een langzaam toenemende grenslaagbreedte worden verkregen 

door de oplossing te ontwikkelen naar c(. I) 

Voor een bepaalde keuze van het snelheidsprofiel waarin de zwakke x-afhanke-

lijkheid is opgenomen , kan numeriek de oplossing -jf(x,y,fx,t) - worden 

bepaald . I) 

De dunne grenslaagbenadering is hierbij niet toegepast • 

I) zie D.Crighton , M.Gaster : Stability of slowly diverging jet flow . 

( Journal of fluid mechanics , vol 77-2 , 1976 ) 


