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Samenvatting 

In het Faraday experiment wordt een vloeistoflaag in vertikale trilling gebracht waardoor 

er door parametrische resonantie oppervlaktegolven onstaan. Gedurende het onderzoek is 

het gedrag van deze golven bij hoge frequentie van de aandrijving onderzocht. Bij deze 

hoge frequenties ontstaat er op het oppervlak een zowel in de plaats als in de tijd chaotisch 

patroon van golven. Er is met behulp van een fotodiode en een CCD-lijncamera gezocht 

naar de coherentie van deze golven in plaats en tijd. 

Met de fotodiode is de coherentietijd in een punt van het oppervlak gemeten. Deze 

coherentietijd blijkt m.b.v. informatiefuncties eenduidig gedefinieerd te kunnen worden. 

Deze informatiefuncties blijken namelijk, in tegenstelling tot correlatiefuncties, 

exponentieel af te vallen als functie van het tijdverschil. De karakteristieke frequentie, die 

overeenkomt met de coherentietijd, vertoont als functie van de amplitude een scherpe 

overgang van lage naar hoge waarden. Deze toename verloopt i.t.t. wat in de literatuur 

gevonden wordt lineair. Ook blijkt dit gedrag beïnvloed te worden door de geometrie van 

de container hetgeen wijst op eindige grootte effecten. 

De ruimtelijke coherentie is onderzocht met de CCD camera. Hier is gekeken naar 

het gedrag van de ruimtelijke informatiefunctie. Deze blijkt zich oscillatorisch te gedragen. 

Ook hier wordt verschil gevonden tussen containers met verschillende geometrie. Tevens 

lijken er twee lengteschalen op te treden, een van de orde van de golflengte van de 

oppervlaktegolven en een van de orde van de diameter van de container. Deze coherentie

lengten zijn echter veel minder goed gedefinieerd dan de coherentietijd. 
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1 Inleiding 

Al vanaf het begin van het onderzoek naar chaos is er de hoop dat kennis over chaotische 

systemen zou kunnen leiden tot een beter begrip van turbulentie. De tot nu toe beschouwde 

chaotische systemen verschillen echter aanzienlijk van turbulente stromingen. Zo missen de 

meeste systemen de voor turbulentie karakteristieke hiërarchie van schalen en blijft ook het 

aantal vrijheidsgraden klein. Er zijn grofweg twee typen chaotische systemen, systemen die 

alleen chaos in de tijd vertonen en systmen die ook in de ruimte chaotisch zijn. Dit tweede 

type wordt ook aangeduid met de benaming spatio-temporele chaos. Spatia-temporele chaos 

lijkt al aanzienlijk meer op turbulentie daar het aantal vrijheidsgraden hier ook al groot 

kan zijn, de hiërarchie van schalen ontbreekt echter. 

Een systeem dat deze spatiotemporele chaos vertoont is het Faraday experiment 

genoemd naar M.Faraday (1791-1867) die dit experiment uitvoerde in 1831 [FAR31]. In dit 

experiment wordt een vloeistoflaag in vertikale trilling gebracht waardoor er aan het vrije 

oppervlak golfpatronen ontstaan. De frequentie van deze golven is gelijk aan de helft van 

de aandrijffrequentie. Het Faraday experiment kent twee regimes van chaotisch gedrag. 

Het eerste regime bevindt zich bij lage frequenties. Hier kan competitie ontstaan tussen een 

klein aantal eigenmodes van het oppervlak [CIL85]. Het chaotische gedrag vindt alleen in 

de tijd plaats doordat de aanwezige modes elkaar chaotisch afwisselen. Bij hogere 

frequenties wordt de golflengte van deze oppervlaktegolven veel kleiner dan de afmetingen 

van de container. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook in de plaats chaotisch gedrag 

ontstaat. In dit verslag zal dit tweede regime onderzocht worden. 

In hoofdstuk 2 zal eerst een theoretische beschouwing over de aard van de 

oppervlaktegolven en de wijze waarop deze geëxciteerd worden gegeven worden. Hoofdstuk 

drie behandelt vervolgens enkele aspecten vanspatio-temporele chaos en de door mij 

toegepaste methode voor het vinden van coherentie, de informatiefunctie. In het volgende 

hoofdstuk wordt vervolgens nader ingegaan op het chaotische gedrag dat optreedt in het 
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Faraday experiment. 

De experimentele opzet zoals die in de loop van dit onderzoek is opgebouwd zal in 

het vijfde hoofdstuk beschreven worden. Bij het begin van het onderzoek was er al een 

kleine testopstelling die in de loop van dit afstudeerwerk eerst is opgewaardeerd en 

vervolgens volledig geautomatiseerd. In dit hoofdstuk zal tevens de gebruikte meet

procedure aan de orde komen. Hoofdstuk zes behandelt vervolgens de uitgevoerde 

experimenten en de resultaten. In dit hoofdstuk komt eerst de keuze van de vloeistof aan de 

orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opeenvolging van toestanden die 

doorlopen wordt bij oplopende amplitude, het 'scenario'. Hierna worden de metingen die 

gedaan zijn m.b.v. CCD camera en fotodiode besproken. In hoofdstuk zeven zullen 

tenslotte enkele conclusies aan de orde komen. 



2 Parametrisch geëxciteerde capillaire golven 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de beschrijving van capillaire golven en de 

parametrische excitatie hiervan. De eerste paragraaf geeft een overzicht van enkele 

eigenschappen van capillaire golven zodat enig gevoel ontstaat voor de fysica van deze 

golven. De volgende paragraaf behandelt analoog aan het artikel van Benjamin en Ursell 

[BEN54] de parametrische excitatie van deze golven. 

2.1 Capillaire golven 

De Navier-Stokes vergelijkingen voor een incompressibele vloeistof luiden 

IJv 1 
- + (v·V)v =--V p + 11 (V·V)v + g; 
at P 

V·v = 0. 

In deze paragraaf zal g nog constant verondersteld worden. Bovendien wordt in eerste 

instantie de viscositeit buiten beschouwing gelaten. 

(2.1) 

De vergelijkingen (2.1) kunnen verder vereenvoudigd worden indien aangenomen 

wordt dat (v· V)v < ûv/ at. De fysische rechtvaardiging voor deze eis is eenvoudig te geven. 

Gedurende één periode van de oscillatie leggen de vloeistofdeeltjes een afstand af van de 

orde van de amplitude zodat v rv aw. De snelheid v verandert over een afstand van de orde 

van de golflengte ,\ en over een tijdsinterval van de orde 1/ w. Bovenstaande eis is dus 

equivalent aan de eis dat a2w2/ ,\ < aw2, ofwel 

a<,\. (2.2) 

4 



De amplitude van de golven dient dus klein te zijn in vergelijking met de golflengte. 

Indien aan al deze eisen is voldaan is er sprake van potentiaalstroming en kan het 

stelsel (2.1) als volgt herschreven worden 

atpj at + pf p- gz = f(t); 
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(2.3) 

(V· V) tp = 0 

Hierin is tp de snelheidspotentiaal ( v = V tp) en f{ t) een willekeurige functie van de tijd, die 

zonder verlies aan algemeenheid gelijk aan p0/ p gekozen kan worden. Deze keuze 

vereenvoudigt de vergelijkingen voor de randvoorwaarden. 

De randvoorwaarde voor het vrije oppervlak volgt uit de formule van Laplace: 

p -Po = a(1/Rt + 1/R2)· {2.4) 

Hierin is p0 de luchtdruk, p de druk in de vloeistof nabij het oppervlak, a de 

oppervlaktespanning en R1 en R2 de kromtestralen van het oppervlak. Voor het geval van 

kleine uitwijkingen kan {1/R1 + 1/R2) vervangen worden door-{ a2(/ 8x2 + a2(/ ay2) met 

((x,y,t) de uitwijking van het oppervlak vanuit de evenwichtsstand z=O. 

Uit {2.3) volgt voor het oppervlak 

p- po= - pg(- patpj at. (2.5) 

Met (2.4) levert dit 

pg(+patpjat- a(a2(jax2 + a2(/8y2) = 0. (2.6) 



De kinematische randvoorwaarde voor het oppervlak luidt 

d((-z) 0( 0( 0( 
--=-+u-+v--w=O 

dt Ot Ox Dy 

Indien aangenomen wordt dat de helling van het oppervlak overal klein is kan dit 

gelineariseerd worden tot 

0( Olfl 
-=w=- voor z = 0 
Ot Oz 

Differentiatie van (2.6) naar t en invullen van (2.8) levert de randvoorwaarde voor I{J 

alfl 021{J a 02lfl 02lfl 
pg-+ p--a-(-+-)= 0 

Oz Ot2 Oz 0x2 0y2 

voor z = 0. 
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(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

We beschouwen nu golven in een vloeistoflaag met dieptehen onbegrensd in de x en 

y richting. We zoeken oplossingen van de vorm 1fJ = f(z) cos(kx-wt). Invullen in AI{J=O levert 

f = Aekz + Be-kz. Met de randvoorwaarde 01{J/ Oz = 0 voor z = -h geeft dit 

1fJ =A cosh k(z+h) cos(kx-wt). (2.10) 

Substitutie in de randvoorwaarde (2.9) levert de dispersierelatie 

"'2 = tanh kh ·(gk + ak3/p). (2.11) 



Voor k < J(g 0p /a) kan de invloed van de capillaire werking verwaarloosd worden en is er 

sprake van pure zwaartegolven. In het andere geval is er sprake van pure capillaire golven. 

Voor een diepe vloeistoflaag (kh>l) gaat (2.11) over in 

w2 = gk + ak3/ p, 

voor een ondiepe laag wordt dit 

612 = ghk2 + ahk4/ p. 
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Tot nu toe is de viscositeit buiten beschouwing gelaten. Dit is gerechtvaardigd als 

v(V · V)v < IJv fat ofwel À 2w > v. Indien aandeze eis is voldaan kan de stroming vrijwel overal 

beschreven worden met de vergelijkingen voor potentiaalstroming. Alleen in een kleine laag 

nabij het oppervlak is dit niet het geval. Ook aan de bodem is er zo'n laag maar indien 

kh»l is kan deze verwaarloosd worden. Onder deze voorwaarde kan aangetoond worden dat 

de demping van de golven gaat als eît met 

1 = 2vk2 (2.12) 

[LAN87]. 

2.2 Parametrische excitatie van capillaire golven. 

In deze paragraaf wordt g vervangen door g(l+rcos wt) waarbij r niet noodzakelijk klein is. 

Hierdoor wordt het oppervlak instabiel en kunnen er golven ontstaan. Op grond van 

symmetrieoverwegingen en de lineariteit van het probleem kan ffJ geschreven worden als een 



superpositie van modes van de vorm 

Pm(x,y,z,t) = a(t)·S(x,y)·f(z). 

In de vorige paragraaf is al aangetoond dat f(z) = A cosh k(z+h). Hiermee gaat de 

vergelijking A p=O over in 

02 02 
(-+- + k2) S(x,y) = 0. 

fJx2 fJy2 
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(2.13) 

(2.14) 

De vorm van S(x,y) en de toegestane waarden van k volgen uit de randvoorwaarden in de x 

en y richting. Het is voor de rest van deze afleiding niet nodig deze randvoorwaarden vast 

te leggen. 

Invullen van (2.13) in (2.9) levert 

d2a 
- + tanh kh·(gk(1+fcosû.lt) + afp·k3) a= 0. 
dt2 

(2.15) 

Met de definities w02 = tanh kh·(gk+a/p·k3), A= 4 (w0fw)2, B = -2 gkf/w2 tanh kh en 

7 = twt levert dit 

d2a 
- + (A- 2Bcos27)a = 0, 
d72 

de standaardvorm van de Mathieu vergelijking [McL47]. 

(2.16) 

In figuur 2.1 is het stabiliteitsdiagram voor deze vergelijking gegeven. De gearceerde 

gebieden representeren exponentieel groeiende en dus instabiele oplossingen. De tongen van 

instabiliteit ontspringen bij de waarden A = n2, B = 0. Doordat er in werkelijkheid 



demping optreedt als gevolg van de viscositeit zullen deze tongen in de praktijk niet 

helemaal doorlopen naar B = 0. De waarde van r waarbij er voor het eerst een mode 

instabiel wordt is re· Deze waarde wordt gebruikt om een gereduceerde amplitude te 

definiëren: 

r- re 
E=--. 

re 
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(2.17) 

Bij toenemende waarde van n worden de tongen steeds smaller. Dit uit zich in het feit dat 

in de praktijk alleen de modes die in de tong bij n = 1 liggen instabiel worden. Deze modes 

oscilleren met de halve aandrijffrequentie. 

Figuur 2.1: Stabiliteitsdiagram van de Mathieu vergelijking. De gearceerde gebieden 

representeren instabiele oplossingen. 



3 Spatio-temporele chaos 

Spatia-temporele chaos is het gedrag van niet-lineaire dynamische systemen die niet alleen 

in de tijd wanordelijk gedrag vertonen maar ook in de ruimte. Dergelijke systemen kunnen 

beschreven worden door niet-lineaire paritiële differentiaalvergelijkingen. Een bekend 

voorbeeld is de complexe Ginzburg-Landau vergelijking [KUR84] 

DtA = p.A- (1+za)IAI2A + (1+zfJ)V2A. (3.1) 

Hierin is A(r,t) een complex veld dat fase en amplitude van de langzaamst variërende 

Fourier mode bepaalt van een typische systeemgrootheid. Deze systeemgrootheid ondergaat 

indien een externe parameter wordt gevarieerd een overgang (Hopf bifurcatie) van een 

stationaire toestand naar een oscillatorische toestand. 

Deze vergelijking blijkt voor bepaalde waarden van de parameters a en fJ instabiel te 

zijn voor verstoringen in de fase van A. Dit kan aanleiding geven tot fase turbulentie. 

Coullet et.al. [COU89] tonen aan dat deze instabiliteit optreedt indien 1+a{J negatief is. 

Bovendien laten zij zien dat deze instabiliteit in twee dimensies aanleiding kan geven tot 

de nucleatie van topologische defecten in de vorm van spiraalvormige structuren. In het 

geval dat de toestand die ontstaat na passeren van de kritische waarde van de externe 

parameter bestaat uit een vlakke golf wordt in [COU89] aangetoond dat de defecten 

bestaan uit dislocaties in deze golf. 

Hoewel het Faraday experiment nog gecompliceerd wordt door het feit dat er een 

aandrijving aanwezig is lijkt de gepresenteerde methode beloften in te houden voor een 

beschrijving van het gedrag van parametrisch geëxciteerde oppervlaktegolven. 

Ook heel eenvoudige discrete systemen kunnen spatio-temporele chaos vertonen. Een 

voorbeeld is de volgende gekoppelde niet-lineaire afbeelding in twee dimensies [BOH89] 
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N 

Un+1(i,j) = (1-f) F(un(i,j)) + tE Lf(un(k,l)), 

k,} 

(3.2) 

met f(x) = Rx(l-x) de logistieke afbeelding. De niet-lineariteitsparamenter Ris zo gekozen 

dat het systeem lokaal chaotisch is. Het gevolg is dat het veld u(i,j) een coherentielengte 

heeft die veel kleiner is dan de afmeting N van het systeem. 

Een ander vergelijkbaar systeem wordt beschreven in (SOM88]. Dit systeem is een 

neuraal netwerk met random koppelingen tussen de neuronen. In dit geval toont een 

gemiddelde veld benadering, exact voor een oneindig aantal neuronen, aan dat er een 

overgang plaatsvindt van een stationaire naar een chaotische toestand bij een kritische 

waarde van een parameter. 

Een voordeel van deze modellen is dat het mogelijk is de standaard grootheden van 

de niet-lineaire dynamica zoals dimensie en Lyapunov exponent te bepalen. Het gedrag van 

die grootheden kan dan vergeleken worden met dat van meer gebruikelijke grootheden 

zoals correlatiefuncties in ruimte en tijd. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in figuur 3.1 

waar voor het systeem (3.2) het verband tussen correlatielengte en de Lyapunov exponent 

staat uitgezet. Een fundamenteel probleem in de fysica van spatia-temporele chaos is het 

vinden van universele relaties tussen karakteristieken van het onderliggende niet-lineaire 

dynamische systeem en de genoemde macroscopische grootheden. Hoewel het vinden van 

dergelijke relaties nog niet erg succesvol is gebleken, is het toch mogelijk om eenvoudige 

fenomenologische uitspraken te doen. Zo is het niet waarschijnlijk dat een systeem dat 

overal chaotisch is toestanden bezit met een macroscopische correlatielengte [BOH87]. De 

reden is dat verstoringen die zich verplaatsen altijd zullen groeien omdat (overal) de 

Lyapunov exponent positief is. Daardoor verliezen punten die op enige afstand van elkaar 

liggen hun coherentie en zal er een verband bestaan tussen de coherentielengte en de 

grootste Lyapunovexponent. 
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Figuur 3.1: Correlatielengte e als functie van de Lyapunov exponent voor het systeem van 

gekoppelde afbeeldingen ( 3.2). 

Het aantal vrijheidsgraden D van een ruimtelijk uitgebreid systeem is evenredig met 

zijn grootteL (D"' 12 in twee dimensies). Het heeft dus geen zin om Dineen experiment 

te bepalen. De waarden van de grootste Lyapunov exponent is echter onafhankelijk van de 

systeemgrootte; sterker nog, het spectrum van Lyapunov exponenten is een extrinsieke 

grootheid [POM84]. In het discrete voorbeeld van (3.2) zijn er N2 Lyapunov exponenten 

A1.JN2 en bestaat er een vanNonafhankelijke functie ,.\(x)= Àï, x= i/N2. Het is echter 

nog moeilijk om de Lyapunov exponent te meten in systemen met veel vrijheidsgraden. 

Omdat de mogelijkheid van het meten van deze klassieke grootheden nog uiterst 

speculatief is, richten de meeste experimenten zich op correlatiefuncties in ruimte en tijd. 

Een correlatielengte kan slechts eenduidig gedefinieerd worden indien deze correlatie

functies zich respectievelijk gedragen als C(x) "'exp(-x/6) en C(t) "'exp(-t/r) waarin 6 en 

r de coherentielengte en -tijd voorstellen. In ons geval zal blijken dat alleen de coherentie

tijd goed gedefinieerd is en stuit de definitie van een coherentielengte op grote 



13 

moeilijkheden. De coherentietijd wordt hier echter niet gevonden uit de correlatiefunctie 

maar uit de informatiefunctie [FRA88], deze functie zal in de volgende paragraaf behandeld 

worden. 

3.1 K wantificatie van wanorde 

Zoals we hebben gezien is de Lyapunov exponent een geschikte grootheid om de toestand 

van een in ruimte en tijd chaotisch systeem te kwantificeren. De bepaling hiervan in een 

experiment is echter nog speculatief. De klassieke theorie van chaos draait om tijd~ 

gemiddelde grootheden. Ook hier zal dit gezichtspunt als uitgangspunt dienen. 

De (translatie) correlatiefunctie over een signaal u(x,t)is gedefinieerd als 

G(x,y) = (u(x,t) u(x+y,t)) (3.3) 

waarin ( ... ) een tijdsgemiddelde voorstelt dat geïnterpreteerd mag worden als een 

ensemblegemiddelde. Veelal zal G niet van x afhangen (translatie-invariantie) zodat dan 

tevens over x gemiddeld kan worden. Een dergelijke middeling over de ruimte kan echter 

niet een ensemblegemiddelde vervangen indien de ruimte waarover gemiddeld wordt niet 

genoeg coherentiegebieden bevat; dus als de coherentielengte niet veel kleiner is dan de 

karakteristieke grootte L. Indien het veld u(x,t) isotroop is kan tevens over de richting van 

y gemiddeld worden. 

Een nadeel van correlatiefuncties is dat ze niet invariant zijn onder niet-lineaire 

transformaties van het signaal. In het Faraday experiment ontstaat het signaal u door 

focussering de de-focussering door het oppervlak en is er dus een niet-lineaire relatie tussen 

de vorm van het oppervlak en de lichtintensiteit. Dit nadeel kan vermeden worden door 

toepassing van de Informatiefunctie die invariant is onder willekeurige inverteerbare 

transformaties. 
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Gegeven twee signalen X en Y die respectievelijk de (discrete) waarden { Xï} en {Yi} 

aan kunnen nemen. Dan is de Mutuele Informatie tussen deze beide signalen gedefinieerd 

als 

(3.4) 

Hierin is P(xi) resp. P(yj) de kans dat X resp. Y de waarde Xi resp. Yj aanneemt in het 

ensemble van oppervlakken. Evenzo is P(xi,Yj) de kans op het tegelijkertijd voorkomen van 

deze beide waarden. Meestal wordt in (3.4) de 2log genomen zodat de uikomst in bits 

uitgedrukt wordt. 

In deze definitie is de uitdrukking voor de (informatie) entropie te herkennen 

(H(X) = -~ P(xi) log P(xi) ). De mutuele informatie kan ook geheel uitgedrukt worden in 
1 

entropieën: I(X;Y) = H(X) + H(Y)- H(X,Y). Met deze uitdrukking is eenvoudig in te zien 

dat I invariant is onder inverteerbare transformaties van de beide signalen. Als u = f(x) en 

v = g(y) dan geldt 

H(U) = H(X) + (logldu/dxl} 

en 

H(U,V) = H(X,Y) + (logldu/dxlldvfdyl} 

zodat I(U;V) = I(X;Y). Een ander belangrijk verschil met de correlatiefunctie is het feit 

dat de Mutuele Informatie een meer algemeen soort afuankelijkheid meet dan de correlatie

functie. Indien de Mutuele Informatie tussen twee signalen gelijk is aan nul dan zijn deze 

beide signalen statistisch onafhankelijk; indien de correlatie tussen de twee signalen gelijk 

aan nul is zijn deze signalen slechts lineair onafuankelijk. 

Het analogon voor de autocorrelatiefunctie wordt verkregen door voor signaal Y een 

in de tijd vertraagde versie van X te nemen 
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I( r) := I(U(O);U( r)). (3.5) 

Met U(r) wordt hier het signaal u(t+r) bedoeld. In dit geval wordt voor het ensemble

gemiddelde net als bij de correlatiefunctie weer een tijdsgemiddelde genomen. De functie 

I( r) is uitermate geschikt om er een karakteristieke frequentie uit te bepalen. Het blijkt 

namelijk dat deze functie, in tegenstelling tot de correlatiefunctie, in ons geval 

exponentieel afvalt en wel volgens I( r) = I
00 

+ I 0Exp( -{ r). 

Voor de ruimtelijke afhankelijkheid wordt de volgende definitie gebruikt 

I(ó) = (I(u(O),u(ón)))n. (3.6) 

Ook hier worden ensemblegemiddelden weer vervangen door tijdsgemiddelden. Bovendien 

wordt net als in het geval van de correlatiefunctie over het hele oppervlak gemiddeld. Daar 

in ons experiment de intensiteit van het licht gemeten wordt langs een lijn blijft deze 

ruimtelijke middeling beperkt tot punten op deze lijn. 

Het middelen over de tijd kan alleen goed gaan als er in de meettijd voldoende 

realisaties van het oppervlak worden waargenomen. Dit betekent dat de totale meettijd T 

aangepast moet worden aan de snelheid waarmee het oppervlak verandert. Hierbij kan 

gebruik gemaakt worden van de eerder gevonden karakteristieke frequentie {. De eis is dan 

dat T > 1/( 

Daar de patronen die op het oppervlak verschijnen zeker bij lage waarden van de 

amplitude niet isotroop zijn moet bij de definitie (3. 7) steeds in gedachten gehouden 

worden dat het beeld van de camera slechts één bepaalde richting op het oppervlak 

selecteert. 

Tenslotte zal ik op deze plaats kort ingaan op het algoritme waarmee de Mutuele 

Informatie uitgerekend wordt. Dit algoritme is afkomstig van A.M.Fraser [FRA88]. Het 

algoritme bepaalt de kansverdelingen P(X), P(Y) en P(X,Y) op de volgende wijze. Eerst 
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wordt op beide signalen een (inverteerbare!) transformatie toegepast zodat P(X) en P(Y) 

uniform zijn. Vervolgens behoeft alleen P(X,Y) nog bepaald te worden. Dit gebeurt door 

het histogram op te delen in vierkanten waarvan de grootte aangepast is aan de lokale 

situatie, d.w.z. in gebieden met veel structuur wordt de verdeling fijner dan in egale 

gebieden. Dit laatste proces gebeurt recursief waarbij zeer intensief gebruik gemaakt wordt 

van bit-manipulaties. Het algoritme is geïmplementeerd in de programmeertaal C 

[KER88,SCH86]. 



4 Chaos in het Faraday experiment 

In het Faraday experiment kunnen twee soorten chaos optreden. De eerste soort is het 

gevolg van competitie tussen een klein aantal (2 à 3) modes. Dit levert temporele chaos op 

d.w.z. de afwisseling van de modes verloopt chaotisch terwijl het hele oppervlak coherent 

blijft. De tweede soort chaos treedt op indien de golflengte van de capillaire golven veel 

kleiner is dan de diameter van de container; dus bij relatief hoge frequenties (vergelijking 

(2.11)). In dit geval is er sprake vanspatio-temporele chaos. De ruimtelijke coherentie gaat 

verloren doordat de verschillende delen van het oppervlak niet langer met elkaar 

'communiceren'. 

Het regime van mode competitie is zowel theoretisch [MIL85,MER86] als 

experimenteel [CIL85,DOU90] uitvoerig onderzocht. Dit in tegenstelling tot het regime van 

spatio-temporele chaos. Een eerste kwalitatieve exploratie van het regime van spatia

temporele chaos is uitgevoerd door Ezerskii et. al. [EZE86]. Later zijn kwantitatieve 

resultaten van vergelijkbare experimenten gepubliceerd door Tufillaro, Ramshankar en 

Gollub [TUF89,GOL90]. 

Het scenario dat door beide groepen gevonden wordt ziet er als volgt uit. Bij een 

kritische waarde van de amplitude Ac ontstaat voor het eerst een vierkant patroon van 

oppervlaktegolven, dit patroon ontstaat zowel in een ronde als in een vierkante container. 

Deze waarde Ac wordt in het vervolg gebruikt om de amplitudeschaal te normeren: E = 

(A-Ac)/ Ac. Bij verdere verhoging van de amplitude wordt dit stationaire vierkante patroon 

instabiel door de nucleatie van defecten. Deze overgang gebeurt bij een scherp bepaalde 

waarde f = E c· 

Ezerskii et. al. constateren dat het tijdsafhankelijk patroon gekarakteriseerd wordt 

door golven (coherente structuren) die een coherentielengte hebben van de orde van grootte 

van de afmetingen van de container. Zij postuleren tevens een theorie die deze golven 

beschrijft door middel van een amplitudevergelijking. Deze amplitudevergelijking lijkt op 

17 
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de Ginzburg-Landau vergelijking {3.1), echter een belangrijk verschil is dat door de 

periodieke aandrijving de invariantie voor tijdtranslaties beperkt blijft tot translaties over 

2r/ UJ. 

Tufillaro et.al. doen een aantal kwantitatieve experimenten aan het onstaan van 

wanordelijke golfpatronen in vierkante, ronde en driehoekige containers. Zij werken met 

1-Butanol als vloeistof bij een aandrijffrequentie van 320 Hz. De golflengte is in dit geval 

2 mm, de lineaire afmeting van de vierkante container is 80 mm de diameter van de ronde 

container 127 mm. Tufillaro et. al. berekenen een ruimtelijke correlatiefunctie uit een 

snapshot van het oppervlak en voeren dus geen tijdgemiddelde uit. Zij vinden dat de over 

een ring (r, r+dr) gemiddelde correlatiefunctie exponentieel afvalt als functie van r. Dit 

resultaat is weergegeven in figuur 4.1. Kennelijk is deze correlatiefunctie oscillatorisch met 

periode À ·/1. Het is onduidelijk of deze periodiciteit de enige is in deze correlatiefunctie. 

Bovendien is het bijzonder discutabel of de correlatiefunctie wel over de richting gemiddeld 

mag worden. Tenslotte is het de vraag of de ruimtelijke middeling een goed ensemble

gemiddelde oplevert. 

De uit deze correlatiefunctie bepaalde correlatielengte vertoont een verval bij E = E c 

~ 0.1. Dit geldt tevens voor een, aan de vaste stof fysica ontleende, oriëntatie correlatie

functie. Het verval van de translatie en oriëntatie correlatiefunctie valt samen met een 

sterke toename van de karakteristieke fluctuatietijd rvaneen in één punt gemeten signaal. 

Deze karakteristieke tijd wordt door Tufillaro et. al. gedefinieerd door de halfwaardetijd 

van de temporele correlatiefunctie. Er wordt niet vermeld of deze correlatiefunctie 

exponentieel is. Het gedrag van deze karakteristieke tijd kan nabij de overgang beschreven 

worden door 1/r = ( E-Ec)1 met 7 = 0.47 :1: 0.07 (fig. 4.2, f* = 1/r). 

Een abrupte orde-wanorde overgang werd alleen in een vierkante container gevonden, 

niet in de containers met een andere vorm. Later [GOL90] is dit resultaat herroepen en 

geweten aan vervuiling van het oppervlak; er worden echter geen nieuwe resultaten voor 

andere dan vierkante containers getoond. 
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Figuur 4.1 (a) Correlatiefunctie voor drie waarden van Ei ( b) correlatielengte als functie 

van E. (Uit [ TUFB9], experimenten in 1-Butanol bij 920 Hz in een vierkante 

container BOxBO mm). 
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5 Experimentele opzet. 

In dit hoofdstuk zal de experimentele opzet behandeld worden aan de hand van het 

onderstaande blokschema (fig. 5.1, zie ook foto 1 (blz. 33)). In §5.1 worden de container en 

de aandrijving beschreven. Vervolgens wordt in §5.2 de amplitudemeting aan de orde 

gesteld. De derde paragraaf behandelt de belichting en de detectoren (fotodiode en 

videocamera) waarmee het oppervlak zichtbaar gemaakt kan worden. Tenslotte wordt in 

§5.4 een overzicht gegeven van de programmatuur die het experiment bestuurt en de data 

verzamelt. 

Fotodiode , Pulsgenerator 1 

Excitator 

Figuur 5.1: Blokschema van de opstelling. 

5.1 De container. 

De container (figuur 5.2) is opgebouwd uit een bodemplaat van optisch vlak kwartsglas (5), 

een dekplaat van perspex (1) en een verwisselbare tussenring (3). Dit geheel wordt door 

twee aluminiumringen (2,4) op elkaar geklemd m.b.v. zes schroeven en d.m.v. twee o

ringen luchtdicht afgesloten. De onderste klemring is m.b.v. drie schroeven op evenzovele 

20 



21 

pilaren {6) bevestigd die de verbinding vormen met de aluminium grondplaat {7). Deze 

grondplaat zorgt voor de uiteindelijke bevestiging aan de excitator. Tussen de grondplaat 

en de excitator is ruimte voor het aanbrengen van een spiegel die dient voor de belichting. 

Op de belichting wordt later nog teruggekomen. 

1 

2 
3 

~=~=~=·-4 
5 

6 

Figuur 5. 2: Dwarsdoorsnede van de container. 

De tussenring kan tijdens de montage tijdelijk vastgezet worden met een drietal 

inbusbouten. Het feit dat de tussenring apart vastgezet kan worden levert het voordeel dat 

de bovenste klemring zonder lekkages te verwijderen is zodat het mogelijk is om eventueel 

gevormde condens op het dekplaatje te verwijderen. De inbusbouten kunnen nadat de 

bovenste klemring aangebracht is weer losgedraaid worden. Hiermee wordt ervoor gezorgd 

dat eventuele spanningen in de tussenring tot een minimum beperkt blijven. Er zijn twee 

verschillende tussenringen gebruikt. De ene heeft een ronde uitsparing in het midden 

(diameter 127 mm.) de andere heeft een vierkante uitsparing {95x95 mm. ). 

De excitator is een Bruël & Kjrer 4808 trillingsexcitator die een nette vertikale 
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beweging garandeert. De maximale kracht die de excitator kan leveren is 112 Newton. De 

triltafel heeft een massa van 160 gram, de container met de vloeistof heeft een massa van 

ca. 1 kg zodat de maximaal haalbare verscnelling ca. lOg bedraagt. De excitator wordt 

aangedreven met een NF Electronic Instruments 1930A frequentiesynthesizer (frequentie

stabiliteit 2 ·10-6 jr-1) waarvan het signaal via een Bruël & KjiEr 2712 vermogensversterker 

wordt versterkt. Deze versterker heeft volgens de specificaties een harmonische vervorming 

van minder dan 0.2% in het frequentiegebied tussen 5Hz en 5kHz bij vol vermogen. Het 

ruisniveau ligt minimaal 80dB onder de volle output. 

5.2 Amplitude meting. 

Het is gebleken dat de uitgangsspanning van de frequentiesynthesizer geen goede maat is 

voor de amplitude van de trilling. Daarom is het nodig deze apart te meten. Er is gekozen 

voor een interferometrische bepaling van de amplitude. Hiertoe is een Michelson 

interferometer gebouwd (fig. 5.3). Er wordt uitgegaan van een He-Ne laserbundel die 

gesplitst wordt in twee bundels. Een van de bundels wordt weerkaatst door spiegel S3 die 

meereist met de grondplaat; de andere bundel weerkaatst op de vaste spiegel Sl. M.b.v. een 

fotodiode worden het in de tijd variërende interferentiepatroon omgezet in een 

wisselspanning. Deze spanning wordt vervolgens versterkt en m.b.v. een pulsgenerator 

omgezet in TTL pulsen. De pulsgenerator wordt getriggerd door het signaal van de 

fotodiode en genereert een puls bij iedere overgang van donker naar licht, één puls komt 

dus overeen met een weglengteverschil van één golflengte. Het aantal pulsen in een periode 

geeft nu een maat voor de amplitude. 

Het aantal pulsen per periode wordt m.b.v. eenscaleren een preset-scaler (PSC) 

geteld. De CLCK ingang van PSC #1 wordt op de SYNCH OUT uitgang van de 

frequentiesynthesizer aangesloten die een blokgolf genereert met dezelfde frequentie als de 

aandrijving. (Deze CLCK ingang is extra gebufferd vanwege de te hoge uitgangsweerstand 
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Figuur 5. 9: Schematische weergave van de interferometer. 

van de synthesizer.) De PSC #1 werkt in de divide mode zodat de GATE OUT uitgang 

een blokpuls geeft met een van de oorspronkelijke frequentie afgedeelde frequentie. Met een 

kleine flipflop schakeling wordt hiervan een blokgolf gemaakt die aan de GATE IN ingang 

van de scaler wordt aangeboden. Deze telt de pulsen, die over de CNT ingang komen, 

zolang GATE IN hoog is en genereert een interrupt op de neergaande flank van GATE IN. 

Een kleine interrupt service routine leest vervolgens het aantal getelde pulsen uit en slaat 

dit aantal op in een variabele. Op deze wijze is het computersysteem, indien gewenst, 

steeds op de hoogte van de actuele waarde van de amplitude. 

De werkelijke amplitude kan uit het aantal pulsen worden bepaald met de volgende 

formule: 

{5.1) 

Hierin is A de amplitude, N het aantal getelde pulsen per periode van de aandrijving en ~ 

de golflengte van het laserlicht {632.8 nm). De factor vier die hierin verschijnt is een gevolg 

van het feit dat in een periode een afstand wordt afgelegd van vier keer de amplitude. Een 

handige vuistregel is: A~ N/6 pm. In de praktijk wordt de relatie {5.1) weinig gebruikt 

daar de amplitude dimensieloos wordt gemaakt met de kritische amplitude 
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A-Ac N-Nc 

Ac Ne 
(5.2) f := ----

De op deze wijze gemeten waarde N is een betere en meer directe maat voor de 

amplitude dan de uitgangsspanning van de synthesizer. Gebleken is dat de amplitude van 

de excitator niet lineair afhangt van deze spanning en zich, bij kleine stapjes, soms zelfs 

niet strikt monotoon gedraagt als functie van de spanning. Dit maakt het noodzakelijk om 

in het regelprogramma (zie §5.4) na iedere verandering in spanning de amplitude te meten. 

Het blijkt dat de afstand tussen de beide stilstaande spiegels Sl en S2 varieert door 

trillingen. Een schatting voor de invloed van deze extra trilling op de echte waarde van de 

amplitude kan verkregen worden door spiegel S2 ook vertikaal op te stellen zodat het licht 

niet langer via S3 gaat. Het weglengte verschil t.g.v. deze trilling is gemeten als functie van 

de amplitude van de excitatie. In fig. 5.4 is het resultaat weergegeven voor amplitudes in 

het interval van 565 tot 850 pulsen per periode ( f = 0 tot 0.5 voor siliconenolie). In deze 

figuur is N 2 het aantal pulsen per periode met S3 vertikaal en N 1 het aantal pulsen per 

periode met S3 onder 450. Dit verband blijkt vrijwellineair te zijn als functie van de 

amplitude en heeft dus tot gevolg dat de f schaal een klein beetje opgerekt wordt. Deze 

correctie is op alle metingen in siliconenolie toegepast. Op dit moment wordt er gewerkt 

aan een definitieve oplossing voor dit probleem. Spiegel S2 wordt vervangen door een 

tweede deelblokje dat aan een kant voorzien is van een reflecterende laag aluminium. 

Spiegel Sl komt nu te vervallen. Het weglengteverschil wordt nu alleen nog bepaald door 

de vertikale afstand tot de trillende grondplaat zodat het boven geschetste probleem 

verholpen is. 

Afgezien van de trillingen van de tafel veroorzaakt door de excitator zijn er ook 

trillingen t.g.v. andere invloeden. Deze trillingen leveren een te verwaarlozen bijdrage aan 

het totaal aantal getelde pulsen maar zorgen wel voor enige spreiding hierin. Dit maakt het 

mogelijk de amplitude tot op een tiende puls nauwkeurig te meten i.p.v. op slechts een hele 
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Figuur 5 . .f.: De invloed van horizontale trillingen op de gemeten trillingen. N1 is het aantal 

pulsen per periode met spiegel 89 onder 450, N1 is het aantal pulsen per 

periode met 89 vertikaal. 

puls door te middelen over een groot aantal perioden. De relatieve nauwkeurigheid in de 

amplitude meting ligt hiermee in de orde van 0.2 o / 00• 

5.3 Visualisatie van oppervlakte golven. 

5.3.1 Optica. 

Het visualiseren van het vloeistofoppervlak is een punt dat een extra beschouwing waard is. 

Het is namelijk niet mogelijk om rechtstreeks het oppervlak van een doorzichtige vloeistof 

te zien. Er zijn in principe twee manieren om toch informatie over de vorm van het 

oppervlak te verkrijgen nl. door reflectie van licht op het oppervlak en door breking van 

een (monochrome) licht bundel door het oppervlak. In dit onderzoek is gekozen voor de 
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laatste methode. 

Er wordt uitgegaan van een parallelle laserbundel die met een tweetallenzen wordt 

opgeblazen tot een bundel met een diameter vergelijkbaar met de grootte van de container. 

Door een matglazen plaatje te laten ronddraaien in de buurt van het focus van de eerste 

lens wordt de coherentie van de laserbundel opgeheven zodat het optreden van speekles tot 

een minimum wordt beperkt. Dit gaat uiteraard ten koste van de mate waarin de bundel 

parallel blijft, de gevonden oplossing is een compromis. De uiteindelijke bundel heeft een 

divergentie van 1 graad. Deze bundel wordt m.b.v. een spiegel van onderaf door de 

container gestuurd. 

Boven op de dekplaat is een scherm aangebracht waarop nu een patroon van lichte 

en donkere gebieden ontstaat door focussering van het laserlicht door de oppervlaktegolven. 

Dit scherm is noodzakelijk omdat de lichtintensiteit die de camera registreert zeer sterk 

gepiekt is (fig. 5.5, cirkels). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de lichtbundel door het 

oppervlak maar weinig beïnvloed wordt zodat de divergentie van de bundel nog steeds klein 

is. Dit heeft tot gevolg dat de overlapping tussen een lichtkegel en het diafragma varieert 

met de afstand tot de optische as. De getrokken lijn in figuur 5.5 geeft een berekening voor 

het geval van een vlak oppervlak en zonder scherm. De camera staat scherpgesteld op de 

plaats van het scherm. De divergentie van de bundel is 1 graad, de afstand tussen de plaats 

van het scherm en de lens is 250 mm., de effectieve straal van het diafragma is 1.5mm. Bij 

deze berekening is aangenomen dat ieder punt een lichtkegel uitzendt met een homogeen 

verdeelde intensiteit zodat de intensiteit bepaald wordt door de verhouding van het 

oppervlak van de lichtkegel ter plaatse van het diafragma en de oppervlakte van dit 

diafragma. 

Zonder scherm kan maar een zeer klein deel van het oppervlak van de CCD camera 

gebruikt worden daar het beeld op de flanken onderbelicht wordt indien het centrale deel 

goed belicht is en het centrale deel overbelicht als de flanken goed belicht zijn. Indien het 

genoemde scherm wordt toegevoegd ontstaat in ieder punt door verstrooïng een bundel met 
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Figuur 5. 5: Intensiteitsverdeling ter plekke van de camera zonder scherm. De getrokken lijn 

is een berekening op grond van uit het experiment bepaalde parameters. De 

cirkels zijn meetpunten. De gemeten intensiteit is herschaald zodat de top even 

hoog is als de top in de berekening. 10 is de totale intensiteit die ontstaat als de 

hele lichtkegel binnen het diafragma valt. 

een veel grotere divergentie zodat een veel vlakkere intensiteitsverdeling onstaat. 

De afbeelding van het golfpatroon op het scherm is niet-lineair en niet inverteerbaar. 

In de praktijk blijkt het echter zo te zijn dat het gevormde beeld een goede weergave 

betekent van het oppervlak zolang het focusserend vermogen van het oppervlak gemiddeld 

een waarde heeft die overeenkomt met de afstand tot het scherm. Dit is meestal het geval. 

Alleen bij het bestuderen van het oppervlak bij zeer hoge amplitudes is de afbeelding niet 

optimaal. Er onstaan dan vage gebieden op het scherm waarin zich niet veel structuur meer 

bevindt. Indien dit probleem optreedt bij de in het vervolg beschreven experimenten zal dit 

steeds vermeld worden. 
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5.3.2 De CCD-lijncamera. 

De CCD camera en de besturingselectronica zijn speciaal voor dit experiment ontwikkeld. 

Het hart van de camera wordt gevormd door een CCD chip. Deze chip bevat een array van 

17 44 pixels waarvan er 8 (aan iedere kant van het array 4) als donker referentie dienst 

kunnen doen. Nog eens 8 pixels isoleren deze pixels van de pixels die belicht worden (in 

totaal dus 1728). De camera wordt getriggerd met de GATE OUT uitgang van PSC #0. 

Deze levert blokpulsen met een van de aandrijffrequentie afgedeelde frequentie op dezelfde 

wijze als boven besereven voor PSC #1, met dien verstande dat er geen extra flipflop 

schakeling aan de GATE OUT uitgang nodig is. Bij iedere opgaande flank wordt de door 

het opvallende licht verzamelde lading in ieder pixel m.b.v. een ADC converter omgezet in 

een digitale waarde. De ADC converter heeft een conversietijd van 20 p.s en een 

nauwkeurigheid van ca. 10 bits. 

De electronica bevat een tweetal RAM chips van 4096 bytes elk. De eerste wordt 

gebruikt om de informatie uit alle 1744 pixels in op te slaan. De tweede wordt 

voorafgaande aan de meting gevuld met een tabel waarin de adressen staan van de pixels 

die uitgelezen dienen te worden. Op deze manier is het niet nodig steeds alle pixels uit te 

lezen maar alleen de pixels die echt nodig zijn, hetgeen het geheel zeer flexibel maakt. 

Nadat de data in dit tabel RAM is opgeslagen wordt de DONEbitin het status

woord van het camera device gezet en het RAM uigelezen door het M68000 meetsysteem. 

Dit gebeurt met de assembly routine GRABLN of GRABSINGLE. Het verschil tussen deze 

twee is dat de eerste twee maal een beeld binnenhaalt en alleen het tweede opslaat dit 

maakt het mogelijk om het beeld grafisch weer te geven terwijl de belichtingstijd toch 

constant blijft. Het binnenhalen van het eerste beeld zorgt ervoor dat de door de lange 

verwerkingstijd van de meetcomputer overbelichte pixels eerst ontladen worden zodat het 

tweede beeld weer geldig is. 

De ADC blijkt zeer gevoelig voor storingen die over het lichtnet komen, zelfs na 
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toevoeging van een scheidingstransformator. Indien zo'n storing optreedt stopt de conversie 

en daarmee het experiment. Om toch verder te kunnen meten is de volgende oplossing 

bedacht. Beide bovengenoemde assembly routines resetten vlak voor de conversie tevens 

PSC #1 die net als in paragraaf 5.2 een blokgolf genereert met een van de 

aandrijffrequentie afgedeelde frequentie. Ook nu wordt dit signaal aan de scaler 

aangeboden die een interrupt genereert op de neergaande flank van GATE IN. Nu staat de 

interrupt vector echter gericht op een andere interruptroutine die de camera reset en een 

foutmelding op het scherm schrijft. Zolang de beide routines correct doorlopen worden 

wordt PSC #1 steeds weer op de startwaarde gezet zodat er nooit een interrupt 

gegenereerd wordt. Indien de conversie stopt telt de preset scaler door tot nul zodat nu wel 

een interrupt volgt en de camera opnieuw gestart wordt. Uiteraard is het beeld dat nu 

resulteert volledig overbelicht, vandaar de foutmelding. 

5.3.3 De fotodiode. 

Daar de camera maximaal op ca. 40 Hz kan werken door de verwerkingstijd die de 

meetcomputer nodig heeft, is voor een aantal metingen in één punt een fotodiode gebruikt 

i.p.v. de CCD camera. Hiermee is een (veel) hogere samplefrequentie haalbaar. Een ander 

belangrijk voordeel is het feit dat het signaal van de fotodiode eerst gefilterd kan worden, 

hetgeen bij de camera vanwege het intrinsiek tijd-discrete karakter van het CCD-signaal 

onmogelijk is. 

5.4 De besturing van het experiment. 

In de voorgaande paragrafen is al ingegaan op een tweetal onderdelen van de besturing van 

het experiment t.w. de amplitudemeting en de data-acquisitie. In deze paragraaf zal 

aandacht geschonken worden aan enkele andere aspecten. 
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Voordat het experiment kan beginnen wordt eerst de kritische waarde van de 

amplitude bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma MONAMP 

(monitor amplitude) dat steeds een door de gebruiker in te stellen aantal malen de 

amplitude meet met een eveneens door de gebruiker gekozen frequentie. Hoe hoger deze 

frequentie des te minder pulsen worden geteld en des te onnauwkeuriger wordt de bepaling. 

Meestal wordt gewerkt met een frequentie van 5 Hz. en met in totaal128 samples; dit 

levert een waarde voor N die tot op een tiende puls per periode reproduceerbaar is. Het 

programma maakt vervolgens een plaatje op het grafische scherm zodat in een oogopslag 

gezien kan worden of er sprake is van een systematisch verloop in de amplitude of dat deze 

constant is. Nadat de amplitude constant is geworden wordt een aantal keren met steeds 

kleinere stapjes de kritische amplitude van boven naar beneden en omgekeerd gepasseerd. 

Op deze wijze kunnen twee waarden gevonden worden: Nel (van lage naar hoge amplitude) 

en Ne! (van hoge naar lage amplitude). Indien er veel verschil is tussen beide waarden 

wordt er gekozen voor Ne! (meestal is het verschil tussen de twee waarden nauwelijks 

significant, het wordt eerder veroorzaakt door het eindige geduld van de waarnemer die 

immers lang genoeg moet wachten op het verschijnen van een patroon). Het grootste 

verschil tussen Ne! en Nel is ca. 1%. De waarde voor Ne! kan met een nauwkeurigheid van 

ca. 0.2% bepaald worden. Deze nauwkeurigheid wordt bepaald door de resolutie van de 

frequentiesynthesizer (deze heeft slechts 3 decimalen voor het instellen van een spanning) 

en het feit dat een zeer vaag patroon moeilijk te zien is. Zoals in §3.2 al vermeld is kan de 

amplitude zelf op ca. 0.2 o / 00 nauwkeurig bepaald worden. Het gevolg is dat het nulpunt 

van de !-schaal niet zo nauwkeurig vast ligt als op grond van de amplitudemeting mogelijk 

is. Dit kan een probleem vormen bij vergelijking van twee meetseries (met verschillende 

kritische amplitude binnen 0.2 %) doordat de f schaal iets opschuift en, in mindere mate, 

iets opgerekt. De gereduceerde amplitude f blijft echter een handige grootheid die 

bovendien ook in de literatuur steeds gebruikt wordt. In dit verslag zal dus toch steeds f 

gebruikt worden i.p.v. de echte amplitude, waarbij het niet goed vastliggen van het 



31 

nulpunt steeds in gedachten gehouden wordt. 

Na dit voorbereidende werk begint het eigenlijke experiment. Dit wordt volledig 

automatisch uitgevoerd. Bij een vaste aandrijffrequentie worden met een instelbare sample

frequentie samples genomen. Na een door de gebruiker ingesteld aantal samples worden 

deze overgezonden naar de p,VAX die ze op disk opslaat. Dit geheel wordt herhaald bij 

steeds andere waarden van E die eveneens door de gebruiker van te voren worden 

opgegeven. Het is in het geval van de CCD camera tevens mogelijk om voor iedere waarde 

van t: een andere samplefrequentie te kiezen. Dit wordt gerealiseerd door steeds een aantal 

samples over te slaan. Bij de experimenten waarbij deze optie gebruikt is was de frequentie 

waarmee de camera werkte fc = 30 Hz. In de korte tijd die dan beschikbaar is is het niet 

mogelijk om een middeling uit te voeren over alle samples. Indien een lagere 

basisfrequentie fc gekozen wordt zal dit wel mogelijk zijn. Het is overigens niet verstandig 

om de basisfrequentie steeds te veranderen daar hiermee ook de belichtingstijd verandert 

hetgeen over- of onderbelichting tot gevolg kan hebben. 

Het instellen van de amplitude geschiedt op de volgende manier. Eerst wordt met 

behulp van de door de gebruiker opgegeven (en van te voren gemeten) kritieke amplitude 

enE de gewenste waarde voor het aantal pulsen per periode berekend (N = Nc·(1+t:)). 

Vervolgens wordt de huidige waarde van N gemeten. Dit gaat in essentie als boven 

beschreven (aantal samples: 128, frequentie: 5 Hz). Nu is er echter een stopcriterium nodig 

dat aangeeft of de amplitude constant is. Hiervoor wordt het volgende criterium gebruikt : 

Het verschil tussen twee opeenvolgende metingen is kleiner dan 0.1 pulsen per 

periode. 

Het verschil tussen minimale en maximale waarde is kleiner dan 0.8 pulsen per 

periode. 

Om te voorkomen dat de meting nooit zou stoppen wordt steeds een maximum voor het 

aantal metingen opgegeven. Nu wordt de spanning die de synthesizer afgeeft verhoogd 

(commando's worden over een IEEE bus gegeven). Ook nu wordt de amplitude weer 
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gemeten. Indien het verschil tussen beide gemeten waarden kleiner is dan 2 pulsen per 

periode wordt het voltage nog iets meer verhoogd. Uiteindelijk kan uit de twee gevonden 

waarden bepaald worden op welke waarde de amplitude moet staan om in de buurt te 

komen van de gewenste waarde. Tenslotte wordt de amplitude verder ingesteld met de 

kleinst mogelijke stapjes die de synthesizer kan maken totdat de gemeten amplitude de 

gewenste waarde binnen een van te voren ingestelde tolerantie (meestall puls per periode) 

heeft bereikt. Vervolgens wordt 5 minuten gewacht alvorens de definitieve waarde voor de 

amplitude wordt bepaald. 

Tijdens de metingen wordt op de PC automatisch een logboek bijgehouden dat alle 

relevante gegevens bevat. Hierdoor is het mogelijk na afloop de correcte uitvoering van het 

programma te controleren en eventuele foute metingen (te herkennen aan de in §5.3.2 

genoemde foutmelding) terug te vinden. Indien een storing optreedt wordt de excitator in 

de meeste gevallen direct uitgezet zodat geen schade kan onstaan. 

Foto 1: (Blz 99) De opstelling met op de voorgrond de interferometer, op de 

achtergrond is de container te zien, de rode rand die zichtbaar is is de 

tussenring. Boven de opstelling is de lens van de CCD-camera zichtbaar. 
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6 Experimenten en resultaten. 

In dit hoofdstuk zullen de experimenten die zijn uitgevoerd beschreven worden en de 

resultaten hiervan gepresenteerd. Eerst zullen enkele waarnemingen de revue passeren die 

zonder fotodiode of camera zijn gedaan. Hierbij zal o.a. ingegaan worden op de keuze van 

de vloeistof. Vervolgens zullen de éénpuntsmetingen met de fotodiode en de camera aan de 

orde komen gevolgd door meerpuntsmetingen met de CCD-camera. 

6.1 Visuele waarnemingen. 

6.1.1 De keuze van de vloeistof. 

In eerste instantie zijn er experimenten gedaan met water. Na verloop van tijd is echter 

gebleken dat water een aantal vervelende eigenschappen bezit. Ten eerste is water zeer 

gevoelig voor verontreinigingen. In fig 6.1 is hiervan een voorbeeld gegeven. In deze figuur 

is de kritieke versnelling ( = kritieke amplitude maal w2) als functie van de tijd 

weergegeven. Deze figuur is tot stand gekomen door steeds een amplitude in te stellen 

waarbij er oppervlaktegolven aanwezig zijn en het tijdsinterval te meten waarin deze 

golven weer verdwijnen. Dit experiment is uitgevoerd nadat de container juist opnieuw 

gevuld was met gedestilleerd en gedeïoniseerd water. Blijkbaar ondergaat het water een 

sterke verandering in een korte tijd. In de literatuur wordt vanwege deze gevoeligheid wel 

gebruik gemaakt van water dat zo 'vuil' is dat de eigenschappen toch weer constant zijn 

[DOU88]. Een tweede bezwaar tegen het gebruik van water is de onvermijdelijke condens

vorming op het dekglas. Vanwege de hoge oppervlaktespanning bestaat deze condens uit 

kleine druppeltjes die het dekglas ondoorzichtig maken. Er zijn pogingen gedaan om de 

container met stikstof door te spoelen tijdens de experimenten. De benodigde stikstof

stroom bleek echter zo groot te zijn dat deze stroming ook oppervlaktegolven veroorzaakte, 
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Figuur 6.1: Kritieke amplitude als functie van de tijd voor water. Het tijdstip t=O is 

willekeurig gekozen. 
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hetgeen zeer ongewenst is. Het derde bezwaar tegen water is het feit dat de stilstaande 

vierkante patronen zoals beschreven in (EZE86, TUF89, GOL90) niet op blijken te treden. 

Dit laatste is reden geweest om de in genoemde artikelen gebruikte vloeistoffen (1-butanol 

resp. siliconenolie) uit te proberen. 

In navolging van Tufillaro et. al. zijn er experimenten gedaan met 1-butanol 

(CH3-CH:rCH:rCH20H). Hierbij blijken alle bovenstaande problemen opgelost. De waarde 

van de kritische amplitude varieert minder dan 2%, zelfs na opnieuw vullen en over een 

periode van enkele weken. Ook de condensvorming is nu geen probleem meer. Door de 

lagere oppervlaktespanning van 1-Butanol (24.6 lQ-3 N/m (293 K) tegen water: 73.1 

lQ-3 N/m (291 K)) vormt zich op het dekglas een doorzichtig laagje i.p.v. druppeltjes zodat 

het oppervlak zichtbaar blijft. 

Afgezien van de schadelijkheid van 1-butanol en de zeer doordringende geur blijkt 

deze vloeistof nog een vervelende eigenschap te bezitten. In vrij contact met de lucht 
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veranderen de eigenschappen zodanig dat de kritische amplitude stijgt en het vierkante 

patroon niet langer stabiel blijft. Het gevolg is dat de container steeds uit een nieuwe 

verzegelde voorraadfles gevuld moet worden. Dit blijkt hooguit twee keer te kunnen 

voordat het butanol uit de voorraadfles onbruikbaar wordt. Eenmaal in de luchtdicht 

afgesloten container blijven de eigenschappen wel over een lange tijd constant zoals boven 

al beschreven is. Een mogelijke verklaring is het feit dat butanol hygroscopisch is waardoor 

de viscositeit en de oppervlaktespanning kunnen veranderen in contact met lucht. Mogelijk 

is dit de verklaring voor het feit dat in [TUF89] een verschil wordt gevonden tussen het 

gedrag van de oppervlaktegolven in een ronde en in een vierkante container. Dit verschil 

wordt later [GOL90] ingetrokken en geweten aan vervuiling van het oppervlak. 

Uiteindelijk zijn de meeste experimenten uitgevoerd met een siliconenolie (Dow 

Corning 200 5cS). Deze vloeistof heeft een wat hogere viscositeit dan 1-butanol (5 eS tegen 

3.6 eS voor 1-butanol) zodat de kritieke amplitude hoger ligt. Dit wordt echter 

gecompenseerd door het feit dat de vierkante patronen al bij een lagere frequentie optreden 

(ca. 50Hz tegen ca. 140Hz in butanol). Tenslotte blijkt er zich geen condens te vormen op 

het dekglas, dus ook geen vloeistoflaagje zoals bij butanol. 

Op deze plaats is het noodzakelijk om enige aandacht te besteden aan de 

aanhechting van de vloeistof aan de wand. In [DOU90] wordt gewezen op de invloed van de 

meniscus die onder invloed van de variabele versnelling een golf uitzendt die met de 

capillaire golven kan wisselwerken. De experimenten in deze referentie zijn gedaan met 

water en een olie die een duidelijke meniscus hebben. Douady lost dit probleem op door de 

container tot de rand toe te vullen zodat het vloeistofoppervlak vastgepind zit aan de rand. 

Gedurende mijn onderzoek is geëxperimenteerd met tussenringen waarin een groef zit van 5 

mm diep en 5 mm hoog. Indien het vloeistofniveau precies gelijk ligt met de onderkant van 

deze groef dan wordt hetzelfde effect verkregen als met een tot de rand gevulde container. 

Het blijkt vrij lastig te zijn om de meniscus op deze wijze geheel weg te krijgen. Het gevaar 

bestaat zelfs dat op deze wijze juist een grotere meniscus ontstaat dan in het geval van de 
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rechte wand. Zowel 1-Butanol als de siliconenolie blijken een veel minder duidelijke 

meniscus te hebben dan bijvoorbeeld water zodat de invloed van meniscusgolven gering is. 

De uiteindelijke experimenten zijn gedaan in tussenringen zonder groef. 

6.1.2 Stabiliteitsgrenzen en scenario's. 

In figuur 6.2 is de kritieke waarde voor de versnelling in eenheden van de zwaartekrachts

versnelling uitgezet als functie van de frequentie. Kromme (a) geldt voor de siliconenolie 

kromme (b) voor 1-Butanol. De kromme voor 1-butanol bestaat uit twee meetseries. 

Tussen beide metingen in is de vloeistof vervangen waardoor een goed beeld verkregen 

wordt van de reproduceerbaarheid. In beide gevallen is de waarde voor ge! ( = t~w2 Ne!) 

gegeven, het verschil met gel is op deze schaal niet zichtbaar. 
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Figuur 6.2: Kritieke amplitude als functie van de frequentie voor (a) siliconenolie en (b) 

1-Butanol. 
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In figuur 6.2 (b) is zeer vaag een structuur van tongen te onderscheiden. Deze 

structuren zijn niet zo duidelijk als bv. in [CIL85] die een zelfde diagram geeft voor water 

bij veellagere frequenties. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de mode-dichtheid 

bij deze hogere frequenties groter is zodat er veel tongen dicht op elkaar zitten. Hierdoor 

verloopt de kromme vloeiender en vervaagt het onderscheid tussen de modes. Dit blijkt ook 

al uit het feit dat het eerste patroon dat onstaat niet bestaat uit een enkele mode. 

Bovendien is het zo dat bij een vaste frequentie niet altijd hetzelfde patroon als eerste 

opkomt. 

Bij een vaste frequentie doorloopt het oppervlak een aantal verschillende toestanden 

als functie van de amplitude, kortweg scenario genoemd. In water bij f =300Hz. is dit 

scenario vrij eenvoudig. Eerst ontstaat er een (vrijwel) stilstaand ruimtelijk wanordelijk 

patroon dat naarmate de amplitude toeneemt een steeds groter deel van het oppervlak 

bedekt en daarbij steeds sneller gaat bewegen. 

Voor butanol bij f = 150 Hz. begint dit scenario op dezelfde wijze. In de buurt van 

E = 0.05 onstaat echter een patroon met vierkante symmetrie dat bij oplopende amplitude 

steeds stabieler wordt totdat bij f ~ 0.1 een vrijwel stationair vierkant patroon onstaat. Dit 

patroon begint bij f ~ 0.2 op te breken in kleinere vierkante gebiedjes en gaat steeds sneller 

bewegen bij nog verder verhogen van f. In het geval van 'vuil' butanol treedt het 

stilstaande patroon niet op maar onstaat er een vierkant patroon dat in een bepaalde 

richting beweegt. Bovendien is dan de kritieke amplitude hoger. 

Voor de siliconenolie bij 120Hz. ontstaat er al bij zeer kleine waarden van f een 

stilstaand vierkant patroon (foto 2). Dit patroon breekt op bij f ~ 0.12 en gaat dan 

vervolgens eveneens steeds sneller bewegen bij verhoging van de amplitude (foto 3 en 4). 

Bij waarden van f vlak boven deze kritische waarde fc lijken er een soort golven over het 

oppervlak te lopen die er uitzien als lopende donkere banden. Dicht in de buurt van fc zijn 

er twee van deze golfpatronen die vrijwelloodrecht op elkaar bewegen. Deze golven 

veranderen af en toe van richting evenals het onderliggende vierkante patroon. Boven f ~ 
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0.5 begint de afbeelding van de vorm van het oppervlak op het scherm slecht te worden. 

Dit uit zich in het feit dat het patroon op het scherm bestaat uit snel bewegende vage 

vlekken i.p.v. scherpe lichtpunten. De metingen zijn dan ook beperkt gebleven tot het 

gebied beneden E ~ 0.5. Voor de siliconenolie is ook het scenario bekeken in een vierkante 

container. Hier ligt de waarde voor Ec wat hoger dan in het geval van de ronde container. 

De boven beschreven golven blijven tot bij vrij hoge waarden van E (tv 0.4) invloed van de 

wand ondervinden. Er is een voorkeur om parallel aan de randen te bewegen (er zijn 

bijvoorbeeld geen golven die diagonaal oversteken). 

6.2 Temporele coherentie van het oppervlak. 

De experimenten die in deze paragraaf aan de orde komen hebben tot doel de coherentie in 

de tijd van één punt van het bewegende oppervlak te bepalen. De eerste éénpuntsmetingen 

zijn gedaan met de CCD-lijncamera in 1-butanol. De aandrijffrequentie is 150 Hz. de 

samplefrequentie 30Hz. Om de mogelijke aanwezigheid van hysterese effecten te 

beoordelen is het amplitudegebied tussen E = 0 en E = 0. 7 twee maal doorlopen, eenmaal 

van boven naar beneden en aansluitend van beneden naar boven. In totaal zijn er 70 

meetseries gemaakt van 66560 ( = 65 * 1024) samples elk. Het tijdsverschil tussen de 

verschillende meetseries is ca. 50 min. (inclusief het instellen van de amplitude dat ca. 15 

minuten duurt). 

Van elk van deze meetseries is de auto-informatiefuncte uitgerekend. Het blijkt dat 

deze functie zich gedraagt als I( r) = I
00 

+ I0Exp( -er). In figuur 6.3 is I( r) -I co uitgezet als 

functie van r voor een aantal waarden van E. Deze grafiek is een rechte waarvan de helling 

-e is. Deze karakteristieke frequentie is als functie van E uitgezet in figuur 6.4. Uit de 

frequentieschaal van deze figuur, die een maximum heeft van ca. 20Hz., blijkt dat de 

samplefrequentie van 30Hz eigenlijk te laag is. Bovendien is het noodzakelijk om een filter 

te gebruiken, hetgeen met de CCD camera niet mogelijk is. In het vervolg zijn daarom de 
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Figuur 6. 9: Mutuele Informatie als functie van r voor verschillende waarden van f in 

1-Butanol bij 150Hz. Van boven naar beneden: f = 0.1, 0.9, 0.5 en 0. 7. 
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Figuur 6.4: Karakteristieke frequentie als functie van f voor 1-Butanol bij 150Hz. 
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éénpuntsmetingen gedaan met de fotodiode. 

Het verloop van de karakteristieke frequentie als functie van f in 1-Butanol is in 

overeenstemming met het resultaat van Tufillaro et. al. (fig. 4.2). Een belangrijk verschil is 

echter dat er in fig. 6.4 een hystereselus aanwezig is. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 

de eigenschappen van het Butanol op de terugweg (toenemende amplitude) toch iets 

veranderd zijn t.o.v. de heenweg (er zit een tijdsverschil tussen het begin van de lus en het 

einde van ca. 12 uur). Het is overigens niet bekend of het resultaat van Tufillaro eveneens 

tot stand is gekomen bij opwaarts en neerwaarts doorlopen van de amplitudeschaal. Het 

optreden van deze hystereselus tesamen met de al eerder genoemde nadelen van Butanol 

heeft geleid tot het besluit om over te gaan op de siliconenolie. 

De experimenten met siliconenolie zijn gedaan bij een aandrijffrequentie van 120 Hz. 

zowel in de ronde als in de vierkante container. De eerste meetserie is uitgevoerd met een 

samplefrequentie van 60Hz. Er is gefilterd met eem low pass filter met een afkapfrequentie 

van 30 Hz. Er is bij 86 verschillende waarden van fin het gebied tussen f = 0 en 0.5 

gemeten waarbij er steeds 66560 samples zijn genomen. Dit amplitude bereik is ook nu een 

aantal keren van boven naar beneden v.v. doorlopen. Figuur 6.5 geeft voor een aantal 

waarden van f de informatiefunctie (I( r) - IcxJ. In figuur 6.6 zijn de hieruit bepaalde 

karakteristieke frequenties uitgezet als functie van f. In dit geval blijkt er geen sprake te 

zijn van hysterese en blijft ook bij hoge f de waarde van e redelijk goed bepaald. Deze 

figuur vertoont gelijkenis met het resultaat van Tufillaro et.al. (fig. 4.2). Ook hier is er 

sprake van een plotselinge toename van e boven, in dit geval, fc ~ 0.12. Vervolgens neemt 

de helling eerst af en later weer iets toe hetgeen ook in figuur 4.2 te zien is. Een zeer 

belangrijk verschil met de resultaten van Tufillaro et. al. is het feit dat de toename niet 

gaat als ( f-fc)t maar als ( f-fc)l. Hierin is fc de waarde van f waarbij de plotselinge 

toename begint. 

Daar bij de overgang het gedrag van e anders is dan bij Tufillaro et.al. is er een 

tweede serie experimenten uitgevoerd met een hoger oplossend vermogen in f. Deze serie 
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Figuur 6. 5: Mutuele Informatie als functie van r voor verschillende waarden van E in 

siliconenolie bij 120Hz. Van boven naar beneden: E = 0.1, 0.2 en 0.5. 

20 I 

• • ••• • • • 

'· •• 
••• •• 
• • •••• - • 

N 0 ••• 

~ 10 f-
• 0 0 ' . • • .....,. • 

• 0 •• 

• .. 
•' 
' 

• 
I 

•• • 
00 

......... 1 

0.2 0.4 
Epsilon 

Figuur 6. 6: Karakteristieke frequentie als functie van E voor siliconenolie bij 120Hz. 
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experimenten is eveneens met de fotodiode gedaan bij een samplefrequentie van 15Hz. en 

een filterfrequentie van 7.5 Hz. Door een lagere samplefrequentie te kiezen kan tevens de 

gevoeligheid van e voor de totale meettijd bepaald worden. Het resultaat is weergegeven in 

figuur 6.7 tesamen met de resultaten van de eerdere meting (kruisjes). Deze figuur levert 

een bevestiging van het eerder gevonden resultaat (fig. 6.6), het verband is ook hier weer 

lineair. De gehele grafiek is echter iets opgeschoven t.o.v. fig. 6.6. Deze verschuiving blijkt 

echter opgeheven te kunnen worden door voor beide metingen dezelfde kritieke amplitude 

te gebruiken. De onzekerheid in de kritieke amplitude is groter dan die in de bepaling van 

de amplitude zelf hetgeen deze verschuiving rechtvaardigt. De normering van de amplitude 

kan echter wel gehandhaafd blijven indien bij de vergelijking van twee metingen maar 

steeds dezelfde waarde voor Ac gebruikt wordt. Uit deze tweede meetserie blijkt verder dat 

e niet gevoelig is voor toename van de meettijd. 

Naast het feit dat in ons geval de toename van de karakteristieke frequentie met de 

amplitude lineair verloopt is er nog een tweede belangrijk verschil met de resultaten van 

Tufillaro et. al. De informatiefunctie valt namelijk exponentieel af in tegenstelling tot de 

correlatiefunctie (zie fig. 6.8 voor enkele correlatiefuncties). In figuur 6.9 is voor de eerste 

meetserie (60Hz) de karakteristieke frequentie die volgt uit de correlatiefunctie uitgezet als 

functie van E. Deze karakteristieke frequentie wordt bepaald door de doorsnijding van de 

correlatiefunctie met de waarde 1/2 te bepalen. Het resultaat is op een vermenigvuldigings

factor na gelijk aan het resultaat in figuur 6.6. De overeenstemming tussen de beide 

methodes betekent dat in het geval van het Faraday effect de temporele coherentie een 

goed gedefinieerde grootheid is. 

Door deze overeenkomst in het resultaat lijkt het er dus op dat de investering om 

informatiefuncties uit te rekenen niet tot een wezenlijk ander resultaat komt. Er is echter 

meer informatie te halen uit de informatiefunctie dan uit de correlatiefunctie. Deze extra 

informatie bestaat uit de waarde I
00

• In figuur 6.10 is de waarde voor Ioo uitgezet als functie 

van E. In figuur (a) voor de eerste meting in (b) voor de tweede meting. Er is een groot 
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Figuur 6.7: Karakteristieke frequentie als functie van f voor siliconenolie bij120Hz in de 

ronde container. Kruisjes: samplefrequentie 60Hz, rondjes: 15Hz 

Figuur 6. 8: Correlatie als functie van r voor verschillende waarden van f in siliconenolie 

bij 120Hz. Van beneden naar bven f = 0.50, 0.42, 0.34, 0.18 en 0.10. 

Samplefrequentie 60 Hz. 
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Figuur 6. 9: Karakteristieke frequentie als functie van E voor siliconenolie bij 120Hz. 

gevonden m.b.v. de correlatie functie. 
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verschil te zien tussen beide krommen vooral in het gebied waar de karakteristieke 

frequentie klein is. Dit duidt erop dat 1
00 

gevoelig is voor de verhouding tussen totale 

meettijd en de karakteristieke tijd. 
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Voor een signaal dat na grote tijd statistisch onafhankelijk van zichzelf wordt zou Ioo 

naar nul moeten gaan (in dit geval is P(X,Y) = P(X)·P(Y)). In de praktijk gebeurt dit 

echter nooit daar er door de eindige meetnauwkeurigheid en ruis altijd wel enige 

afhankelijkheid overblijft. Voor een deterministisch signaal blijft I eindig ook na een grote 

verschuiving in de tijd. Op grond van fig. 6.10 (a) zou geconcludeerd kunnen worden dat 

het signaal voor lage waarden van c deterministisch wordt. Uit fig. 6.10 (b) blijkt dat dit 

indien over een langere tijd gemeten wordt toch niet het geval is. Het maximum in fig. 6.10 

(b) blijkt overeen te komen met het minimum in de waarde van e. Dit alles duidt erop dat 

de waarde van I
00 

voornamelijk bepaald wordt door de verhouding tussen totale meettijd en 

de karakteristieke tijd 1 Ie. Het lijkt erop dat hier sprake is van een grootheid die de mate 

van convergentie van de informatiefunctie aangeeft indien bekend is dat het signaal niet 

deterministisch is. 

Het resultaat van Tufillaro et.al (figuur 4.2) is gemeten in een vierkante container is. 

Daarom is uiteindelijk het hele experiment hier herhaald in een vierkante container. De 

samplefrequentie is hierbij 40 Hz. en er wordt gefilterd op 20 Hz. Het resultaat is gegeven 

in figuur 6.11. Ook hier wordt weer een lineair verband gevonden bij het begin van de 

toename van (De kritische waarde van f ligt nu echter duidelijk hoger op ca. 0.17. Het 

lineaire verband blijft in dit geval ook langer doorgaan dan in het geval van de ronde 

container. In fig. 6.12 is I
00 

uitgezet als functie van f. Dit plaatje bevestigt het idee dat I co 

voornamelijk bepaald wordt door de verhouding tussen totale meettijd en karakteristieke 

tijd. 

Het verschil tussen het gedrag van einde ronde en de vierkante container is 

verrassend daar de essentie vanspatio-temporele chaos is dat ruimtelijke wanorde ontstaat 

uit de lokale instabiliteit van het systeem. De verwachting is dat net als het onstaan van 
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Figuur 6.11: Karakteristieke frequentie als functie van f voor siliconenolie bij 120 Hz. in de 

vierkante container. Samplefrequentie 40Hz . 
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Figuur 6.12: 1
00 

als functie van f voor siliconenolie bij 120 Hz. in de vierkante container. 

Samplefrequentie 40Hz. 
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het stationaire patroon ook het opbreken van dit patroon onafhankelijk is van de vorm van 

de container. Vergelijking van figuur 6.6 en 6.11 toont aan dat dit voor deze experimenten 

niet het geval is. Het feit dat het lineaire verband in het geval van de vierkante container 

langer doorloopt kan in verband gebracht worden met de al eerder opgemerkte groot

schalige golven die in de vierkante container tot bij grote waarden van f opgelijnd blijven 

met de wand. 

Het is niet uitgesloten dat het feit dat in ons geval een lineair verband gevonden 

wordt i.p.v. een toename volgens ( f -f c) t een gevolg is van het feit dat de golflengte van de 

cappillaire golven in ons geval groter is (ca. 4 mm) dan bij de experimenten van Tufillaro 

(2 mm). Hierdoor is de oppervlakte van onze container effectief kleiner dan die van 

Tufillaro. Om verder inzicht te verkrijgen in de invloed van de grootte van de container 

zullen er experimenten gedaan moeten worden bij een hogere aandrijffrequentie zodat de 

golflengte korter wordt. Om een twee maal zo korte golflengte te halen is echter een 

frequentie nodig van::~ 334Hz ( = ..;g • 120). Met de huidige opstelling is dit niet haalbaar 

daar de benodigde kracht bij deze hoge frequenties veel groter wordt dan de kracht die de 

excitator kan leveren. Wellicht kan door het nog verder minimaliseren van het gewicht van 

de container in de toekomst bij een frequentie van ca. 200 Hz met siliconenolie een redelijk 

amplitudebereik gehaald worden. Indien er een vloeistof gevonden kan worden waarbij de 

kritische waarde van de amplitude lager ligt dan bij de siliconenolie en die dezelfde prettige 

eigenschappen heeft kan uiteraard ook een groter frequentiebereik onderzocht worden. 

Op grond van de resultaten in butanol kan niet geheel uitgesloten worden dat het 

gevonden verschil iets te maken heeft met de vloeistof. Indien namelijk afgezien wordt van 

de hystereselus behoort een toename van de karakteristieke frequentie volgens ( f-fc)t 

eveneens tot de mogelijkheden. De golflengte is in de beide vloeistoffen bij de hier 

gebruikte frequenties ongeveer gelijk. Het blijft echter nodig de experimenten in Butanol 

met de nodige omzichtigheid te behandelen vanwege de al eerder genoemde veranderende 

eigenschappen. 
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6.3 Ruimtelijke coherentie 

In deze paragraaf komen de experimenten die zijn uitgevoerd om de ruimtelijke coherentie 

van het oppervlak te onderzoeken aan de orde. Deze experimtenten zijn alle uitgevoerd met 

de CCD camera. Er is zowel in de ronde als in de vierkante container gemeten in beide 

gevallen met siliconenolie. De aandrijffrequentie is in alle gevallen 120 Hz. 

Zoals in §3.1 al aangegeven moet over een voldoende aantal karakteristieke tijden, 

bepaald uit figuur 6.6 resp. 6.11, gemiddeld worden om er voor te zorgen dat de ruimtelijke 

informatiefunctie convergeert. Een resultaat is geconvergeerd als het niet meer signifikant 

verandert als de meettijd of het aantal samples wordt vergroot. Om te weten te komen hoe 

groot de totale meettijd moet zijn om genoeg karakteristieke tijden te omvatten is eerst 

voor een aantal waarden van E gemeten met een samplefrequentie van 30 Hz. De invloed 

van de totale meettijd kan gevonden worden door de meetserie in drie nieuwe series op te 

delen. Het totale aantal samples is 19456. De eerste serie bevat de eerste 6485 samples, de 

tweede serie bevat evenveel samples maar hierin is steeds een sample in de originele 

meetserie overgeslagen, de derde serie komt tot stand door steeds twee samples over te 

slaan. Voor elk van deze series wordt nu de ruimtelijke informatiefunctie berekend. Het 

blijkt dat ca. 104 karakteristieke tijden nodig zijn om convergentie te bereiken. Dit gegeven 

is gebruikt om bij iedere waarde van E de benodigde samplefrequentie te schatten. De 

laagste effectieve samplefrequentie die gebruikt is is 1 Hz hetgeen voor 19456 samples 

neerkomt op een meettijd van ca. 5t uur. Deze variabele frequentie wordt, zoals al eerder 

vermeld, gerealiseerd door samples over te slaan. De frequentie fc waarop de camera werkt 

is steeds 30Hz. In de tabellen 6.1 en 6.2 zijn de voor de uiteindelijke meetseries geldende 

gegevens bij elkaar gezet. In figuur 6.13 is voor een tweetal metingen de informatiefunctie 

gegeven voor de drie boven beschreven deelreeksen. In figuur 6.13 (a) is nog geen sprake 

van convergentie, in (b) is het resultaat wel geconvergeerd. Daar er gemiddeld wordt over 

de afstand en er meer korte afstanden zijn dan lange, is in figuur 6.14 een overzicht gegeven 



E e (Hz) fsamp (Hz) T/T* (x 103) 

0.040 0.6 1 11.1 
0.079 0.6 1 11.9 
0.119 0.3 3 2.0 
0.158 5.3 3 34.4 
0.199 8.3 10 16.1 
0.249 9.2 10 17.9 
0.298 11.1 10 21.6 
0.350 12.4 10 24.1 
0.398 13.7 15 17.8 
0.449 16.1 15 20.9 

Tabel 6.1: Karakteristieke frequentie e, gebruikte samplefrequentie en verhouding t'USsen 

totale meettijd Ten karakteristieke tijd T* voor de metingen in de ronde 

container. 

E e (Hz) fsamp (Hz) T/T* (x 103) 

0.019 0.8 1 15.6 
0.060 0.9 1 17.5 
0.101 1.1 1 21.4 
0.139 1.6 3 10.4 
0.180 2.9 3 18.8 
0.220 9.2 3 59.7 
0.260 12.7 10 24.7 
0.300 14.7 10 28.6 
0.349 16.4 10 31.9 
0.400 17.1 15 22.2 
0.449 19.3 15 25.0 
0.500 18.7 15 24.3 

Tabel 6. 2: Karakteristieke frequentie e, gebruikte samplefrequentie en verhouding t'USsen 

de totale meettijd Ten de karakteristieke tijd T* voor de metingen in de 

vierkante container. 
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van de toename van de fout bij toenemende afstand. 

De invloed van het aantal samples kan nagegaan worden door het resultaat van de 

hele meetserie (19456 samples) te vergelijken met het resultaat van de serie waarin steeds 

twee samples zijn overgeslagen (6485 samples) zodat de totale meettijd hetzelfde is. Het 

blijkt dat het aantal van 19456 samples in alle gevallen voldoende is om een redelijke mate 

van convergentie te bereiken. 

De meetseries bestaan uit 19456 samples van 50 pixels elk. Meer samples is in de 

huidige opzet niet mogelijk vanwege de beperkte mogelijkheid tot opslag in het geheugen 

van de M68000 computer (2MB). De geselecteerde pixels zitten niet direct naast elkaar 

maar er worden steeds een aantal pixels overgeslagen. In de ronde container worden steeds 

vijf pixels overgeslagen, in de vierkante container steeds drie. De lengte van het gebied op 

het scherm dat zo zichtbaar is is voor de ronde container 10.44 ± 0.05 mm en voor de 

vierkante container 6.96 ± 0.05 mm. (De lengteschaal is geijkt met behulp van een op 

doorschijnend papier gemaakt plaatje dat bestaat uit een groot aantal equidistante lijnen.) 

Bij de metingen in de ronde container is het oplossend vermogen iets kleiner dan in het 

geval van de vierkante container terwijl het beeldveld in het geval van de ronde container 

groter is. Eigenlijk is het gebruikte aantal van 50 pixels te klein om een goed oplossend 

vermogen te verkrijgen en tevens een ruim beeldveld. Het is echter vanwege de al eerder 

genoemde beperkte opslagmogelijkheid op het M68000 systeem niet mogelijk om een 

voldoende aantal samples binnen te halen bij een veel groter aantal pixels. Het is dan nodig 

om de meetreeks in stukken te hakken van ieder 2MB en deze stukken tussentijds over te 

zenden naar de p.VAX. Dit is in dit eerste onderzoek nog niet gedaan. 

Voor elk van deze metingen is de ruimtelijke informatiefunctie berekend en is op de 

boven beschreven manier gecontroleerd of deze functie geconvergeerd is. Het resultaat is 

weergegeven in figuur 6.15 voor de ronde container en in figuur 6.16 voor de vierkante. Er 

is in figuur 6.15 één meting weggelaten, dezelfde meting waarbij hierboven al was 

geconstateerd dat de informatiefunctie niet was geconvergeerd; alle andere informatie-
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Figuur 6.15: Ruimtelijke informatiefuncties als functie van de afstand. (a) E = 0.040, 0.119 

en 0.158, (b) e = 0.199, 0.249 en 0.298, (c) E = 0.950, 0.998 en 0.449 (Ronde 

container). 
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Figuur 6.16: Ruimtelijke informatiejuncties als junctie van de afstand. (a) E = 0.019, 0.060 

en 0.101, (b) E = 0.199, 0.180 en 0.220, (c) E = 0.260, 0.900 en 0.949, (d) 

E = 0.400, 0.449, 0.500 (Vierkante container). 
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functies zijn geconvergeerd. 

Zowel bij de ronde als bij de vierkante container ondergaat het verval van de 

informatiefunctie een dramatische verandering bij E ~ Ec. Het is in dit geval, in 

tegenstelling tot de situatie bij de temporele informatiefunctie, niet goed mogelijk om een 

coherentielengte te definiëren. Indien door de eerste paar toppen van de oscillerende 

informatiefunctie een rechte lijn getrokken wordt, blijkt dat voor E > Ec de 

coherentielengte varieert rond de golflengte(,\ ~ 4 mm). De vorm van de ruimtelijke 

informatiefunctie is echter zeer onregelmatig. Zo lijkt er voor de hogere waarden van E (> 

0.4) een tweede lengteschaal aanwezig te zijn waardoor de oscillaties zichtbaar blijven over 

het hele camerabeeld. 

Een opvallend verschil tussen beide containers is het feit dat de golflengte in het 

geval van de vierkante container (fig. 6.16) verandert terwijl dit in het geval van de ronde 

container (fig. 6.15) niet te zien is. In figuur 6.17 is voor beide meetseries de plaats van de 

eerste paar maxima in de ruimtelijke informatiefunctie uitgezet als functie van E. In het 

geval van de ronde container (a) blijkt deze positie vrijwel constant te blijven terwijl in 

het geval van de vierkante container (b) een aantal sprongen zichtbaar is. 

Het verloop in fig. 6.17 (b) beneden E ~ 0.2 vertoont een aantal interessante 

kenmerken. Ten eerste is de verhouding tussen de plaatsen van de drie eerste maxima 

precies gelijk aan 3:2:1 en ten tweede wordt er in alle drie de gevallen een sprong van 11. 

gemaakt tussen E = 0.05 en 0.1. Dit is als volgt te begrijpen. Het basispatroon dat bij deze 

waarden van E te zien is ziet er uit als aangegeven in figuur 6.18. De diagonaal in deze 

basiseenheid is de golflengte~ en komt overeen met de afstand van 3.4 mm in fig. 6.17(b). 

De andere twee afstanden (beneden E =0.07) komen overeen met de afstand tussen het 

flauwe maximum in het centrum van de basiseenheid tot de hoekpunten. De overgang bij 

toenemendeEis nu te verklaren door aan te nemen dat het patroon over 45° draait. Dit 

blijkt inderdaad het geval te zijn. Het vierkante patroon dat bij lage E ontstaat ligt met de 

korte zijde parallel aan de wanden van de container. De camera maakt een hoek van 45° 
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Figuur 6.17: Positie van de maxima in de ruimtelijke informatiefunctie als functie van E, 

(a) voor de ronde container, ( b) voor de vierkante container. 

Figuur 6.18: Basiseenheid van het vierkante patroon (zie ook foto 2). 
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met de container zodat deze precies parallel staat aan de diagonaal van het basispatroon. 

Bij hogere waarden van E draait dit patroon inderdaad over een hoek van 45° zodat nu de 

korte zijde parallel loopt met de camera. Er is overigens nog een belangrijk verschil tussen 

de beide patronen. Het patroon dat ontstaat bij lage E is namelijk niet over het hele 

oppervlak aanwezig maar vult slechts het centrum van de container terwijl het patroon bij 

hogere E het gehele oppervlak vult. 

Het gedrag bij nog hogere waarden van de aandrijfamplitude is niet zo eenvoudig te 

begrijpen. Het blijkt dat de plaatsen van de maxima in het geval van de vierkante 

container opnieuw verschuiven, nu naar de plaatsen waar deze maxima in het geval van de 

ronde container liggen. Deze overgang kan iets te maken hebben met het feit dat er in de 

vierkante container tot bij E ~ 0.4 een voorkeursrichting blijft bestaan voor de golven 

hetgeen in de ronde container niet het geval is. Het lijkt erop dat in het geval van de 

vierkante container vanaf E ~ 0.3 een soort symmetriebreuk optreedt die bovendien 

samenvalt met het einde van het lineaire gedrag van de coherentietijd (fig. 6.11). Dit effect 

kan echter niet goed onderzocht worden met ééndimensionale metingen. Een belangrijk 

verschil met de ronde container is dat hier de symmetrie al vanaf E ~ Ec gebroken lijkt. 

Foto 5 (blz. 60) geeft het camerabeeld als functie van de tijd voor één waarde van 

E<Ec. Hiermee kan een idee verkregen worden van de evolutie van het oppervlak als functie 

van de tijd. De kleuren zijn een maat voor de lichtintensiteit. De kleurcodering wordt 

bepaald door eerst ieder van de 50 signalen te normeren m.b.v. gemiddelde en standaard

deviatie. De kleurenband geeft vervolgens aan welke kleur bij welke genormeerde waarde 

hoort. Het volledige spectrum wordt doorlopen in het gebied van -3tr (rood) tot +5tr 

(paars). De lengte van een strook is 1000 samples hetgeen overeenkomt met 10 minuten 

meettijd. Het patroon op de foto lijkt sterk op de lichtverdeling op het scherm zoals dit op 

een bepaald tijdstip te zien is. Ook het basispatroon dat geschetst is in figuur 6.18 is te 

herkennen. Dit kan verklaard worden door aan te ilemen dat het gehele patroon langzaam 

onder de camera doorbeweegt. Bij een nadere observatie is dit inderdaad vastgesteld. Om 
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dit effect zichtbaar te maken zijn op het scherm twee lijnen aangebracht. Inderdaad 

bewegen de lichtvlekjes zeer langzaam t.o.v. deze twee lijnen, de bewegingsrichting 

verandert soms, hetgeen ook in het kleurenplaatje zichtbaar is. 

Foto 2: 

Foto 9: 

Foto 4: 

Foto 5: 

( Blz 59 bovenaan) Beeld van het golfpatroon dat ontstaat in siliconenolie 

beneden de waarde f c ( f ~ 0.1). Duidelijk is de structuur zoals die geschetst is 

in figuur 6.18 te zien. 

(Blz 59 onderaan) Golfpatroon vlak boven fc (f ~ 0.2). 

( Blz 60 bovenaan) Golfpatroon voor hoge waarde van f ( f ~ 0.4). 

(Blz 60 onderaan) Camerabeeld als functie van de tijd bij f = 0.079. Een 

strook komt overeen met tien minuten meettijd. 







7 Conclusies 

Het uitgangspunt van dit onderzoek was het werk van Tufillaro, Ramshankar en Gollub, 

die het wanordelijke gedrag van Faraday golven interpreteerden als een voorbeeld van 

spatia-temporele chaos. In dit verslag worden een aantal essentiële nieuwe inzichten 

gepresenteerd die een wezenlijke aanvulling vormen op het werk van Gollub es. 

In de eerste plaats is het experiment verfijnd door een precieze regeling van de 

amplitude, de belangrijkste controleparameter. Deze amplitude kan nu met een nauwkeu

righeid van 1 of 00 ingesteld worden. Verder is er belangrijk geïnvesteerd in de 

dataverwerving. Beperkingen aan de opslagcapaciteit voor data brachten de restrictie tot 

lijnbeelden met zich mee. Desondanks is de data hoeveelheid nog aanzienlijk, enkele 

tientallen MByte per experiment. Bij de verwerking van deze data is gebruik gemaakt van 

de Informatiefunctie waarbij er speciaal veel aandacht is besteed aan de convergentie 

hiervan. 

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal nieuwe inzichten verkregen zowel op het gebied 

van de temporele als op het gebied van de ruimtelijke coherentie. Ten eerste is gebleken 

dat de temporele informatiefunctie, in tegenstelling tot de correlatiefunctie, exponentieel 

vervalt in de tijd. Hierdoor is het mogelijk eenduidig de coherentietijd in één punt van het 

oppervlak te definiëren. Ten tweede is gevonden dat deze coherentietijd Tc evenals bij 

Gollub es. een plotselinge overgang vertoont bij een kritische E ( Ec)· Een essentiëel verschil 

met het resultaat van Gollub es. is echter dat hier e = 1/rc N ( f- Ec) 1 in plaats van het 

door hen gevonden e N ( f - fc)t. In tegenstelling tot het resultaat van Gollub es. is dit 

lineaire gedrag geen functie van de vorm van de container. De details van e als functie van 

E zijn echter verschillend voor de vierkante en de ronde container. 

In tegenstelling tot het werk van Gollub es. is hier de ruimtelijke coherentie 

onderzocht met behulp van een tijdsgemiddelde grootheid (de ruimtelijke informatie

functie). Evenals in het geval van Gollub es. is de coherentielengte voor E < Ec van de orde 

61 



62 

van de afmeting van de container, terwijl voor E ~ Ec de coherentielengte ineenstort tot de 

orde van grootte van de golflengte van de Faraday rimpels. Omdat de vorm van de 

ruimtelijke informatiefunctie geen goed definitie van een coherentielengte toestaat, is de 

precieze E-afhankelijkheid in de buurt van Ec onduidelijk. De ruimtelijke informatiefunctie 

vertoont een oscillatorisch gedrag dat verschillend is voor verschillende geometrie van de 

container. In het geval van de ronde container blijft de golflengte vrijwel constant als 

functie van de amplitude; in het geval van de vierkante container vertoont de golflengte 

een aantal sprongen waarbij het gedrag voor hoge E gelijk wordt aan dat in de ronde 

container. De eerste sprong in de golflengte kan verklaard worden uit een rotatie van het 

vierkante patroon t.o.v. de camera. Dit betekent dat het,zeker in het geval van de 

vierkante container, niet geoorloofd is om, zoals in het werk van Gollub es. wel gebeurd, 

over alle richtingen te middelen. De tweede sprong is op grond van de huidige inzichten nog 

niet te verklaren. Om een beter inzicht te krijgen in dit probleem is het nodig 

experimenten uit te voeren met een hoger oplossend vermogen en deze gegevens te 

vergelijken met foto's van de lichtverdeling op het scherm. 
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