
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Onderzoek aan een instabiele schuiflaag in een T-vormig pijpstuk

Steijns, J.H.A.

Award date:
1983

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ca547a1f-c74f-4e40-9975-c7d5f4d5b77a


-0-

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN -·• = 
Afdeling der Technische Natuurkunde 
Vakg.roep TRANSPORTFYSICA 

Ti tel 

Auteur 
Ve rs l agno.: 

Datum 
Docent/contactpersoon: 
Begeleider(s) 

Korte samenvatting: 

Onderzoek aan een instabiele schuiflaag 
in een T-vormig pijpstuk. 

J. H.A. St~ijns 

R-607-A 

juli 1983 
Prof .dr.ir. G. Vossers 
Dr.Ir. M.E.H. van Dongen 
A.P.J. Wijnands 

~ij de Nederlandse Gasunie treden sterke geluidsresonanties op in zgn. 
T-vormige pijpstukken. Deze resonanties worden veroorzaakt door een in
stabiele schuiflaag. Er zijn metingen gedaan aan de schuiflaag off-reso
nance. De schuiflaag in het T-stuk mag dan vergeleken warden met een ge
heel vrije schuiflaag. De aangroei van kleine verstoringen kan met line
aire theorie beschreven worden. Er blijkt verder in de schuiflaag off
resonance toch een zwakke resonantie op te treden t.g.v. een akoestische 
terugkoppeling. 



Erratalijst, behorende bij verslag R-607-A. 
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regel 4 : 11 10511 moet zijn 11 10411 . 

vgl. (3.12) II r, II moe t z i j n II t; II. 

regel 10: de conclusie dat vt = ~f is fout, dus 
oak vg1. 3.12 is fout. 

regel 7: de aanname dat ~diss verwaarloosbaar is t.o.v. 
A~T is fout: beide termen zijn verwaarloosbaar, 
zodat vgl. (3.2.6) moet zijn: 

dT 
at= 0. 

fig. 4.5.e geeft het spectrum weer voor x = 10 mm. 
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totale snelheid in schuiflaag = (ut,vt). 
verstoringssnelheid = (u,v). 
stationaire snelheid = (U,V). 

versterkingsfaktor. 
cirkelfrequentie. 
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fasefluktuatie amplitude. 
Gladstone-Dale constante. 
golflengte·van licht of geluid. 
kinematische viscositeitscoefficient. 

cirkelfrequentie. 
verstoringswervelsterkte. 
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n Hz stationaire wervelsterkte. 

nm Hz maximale wervelsterkte. 
'¥ m2 /s stroomfunktie. 
iµ m2/s verstoringsstroomfunktie. 

Tl kg/ms dynamische viscositeitscoefficient. 

T'lv Js/m 3 volume viscositeitscoefficient. 

~ m uitwi j king van wervellijn. 
~ m uitwijking van stroomlijn. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

1.1 Probleemstellin_g_. 

In compressorstations van de Nederlandse Gasunie komen zgn. T
vormige pijpstukken voor. Deze bestaan uit een pijp met een dwarsstuk 
(zie fig. 1.1). Dit pijpstuk zal in het vervolg gewoon T-stuk genoemd 
worden. 

Fig. 1.1 
T-vormig pijpstuk 

Er ontstaan nu problemen als de dwarspijp even verderop is afgesloten 
en door de andere pijp aardgas stroomt. Bij zekere stroomsnelheden van 
het gas ontstaat er een staande akoestische golf in het afgesloten 
dwarsstuk. Het afgesloten dwarsstuk wordt in het vervolg caviteit genoemd. 
De situatie is enigszins te vergelijken met het aanblazen van een orgel
pijp. Het feit dat de staande golf tot problemen leidt1 komt door de 
hoge druk van het gas in het T-stuk (! 60 bar). Een relatief gezien 
kleine akoestische drukfluktuatie geeft dan een flinke absolute f1uk
tuatie. Omdat de caviteit als orgelpijp fungeert, kunnen we zeggen dat 
bij het open uiteinde (waar de dwarspijp vastzit aan de stroompijp) een 
akoestisch drukminimum heerst en op de bodem van de caviteit bij de 
afsluiter een drukmaximum. Omdat de pijpdiameter ongeveer een meter is, 
veroorzaakt het drukmaximum een flinke oscillerende drukkracht op de 
afsluiter. Deze trilling wordt op de pijpwand overgebracht en kan daar
door op den duur schade veroorzaken aan het pijpenstelsel rond het T-stuk. 

Het is dus belangrijk te weten hoe deze staande golf opgewekt 
wordt, wil men effektieve maatregelen kunnen treffen. In de vakgroep 
Transportfysica is het Gasunieprobleem al enkele jaren onderzocht. Hier 
werd het probleem als volgt aangepakt. De ronde pijpen zijn vervangen 
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door vierkante buizen. Er werd met een open systeem gewerkt: i.p.v. 
aardgas werd met lucht gewerkt, die naar de buitenlucht werd uitge
blazen. Zie fig.1.2. De druk in het T-stuk is dus atmosferisch. De 
aan - en uitstroomlengte is kart (paar centimeter). I.p.v. een vol
ledig ontwikkelde turbulente stroming wordt uitgegaan van een grens
laagstroming met hoge Reynoldswaarde. 

fio. 1.2 T-stuk met vierkante doorsnede. 

De oorzaak van de resonantie is gelegen in de schuiflaag, waar de 
hoofdstroming over de stilstaande lucht in de caviteit heen "schuift". 
De schuiflaag is namelijk instabiel, d.w.z. een periodieke verstoring 
zal in de stromingsrichting (kunnen) aangroeien. In de volgende para
graaf zal meer over het resonantieproces warden verteld. Verwacht 
wordt dat dit vereenvoudigde Gasunieprobleem resultaten oplevert, 
die ook in de praktijk bruikbaar zullen zijn. 
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1.2 De schuiflaag 

De schuiflaag is instabiel. Waarom zal later warden uitgelegd. 
Deze instabiliteit uit zich in een kwispelen van de schuiflaag, wat 
men ook wel kan waarnemen bij een vlag in een straffe wind. In de 
vakgroep is in het verleden een videoband gemaakt van Schlieren
opnames van de schuiflaag. Het instabiliteitsmechanisme zorgt voor 
een energietoevoer vanuit de hoofdstroming naar het resonantieproces. 
Het resonantieproces kan schematisch worden opgedeeld in 4 deelproces
sen (zie fig 1.3). 

fig.1.3 : Opsplitsing van 
resonantieprocas in 4 
deelprocessen. 

l.Stroomopwaartse befnvloeding. 
2.Induktie van verstoring bij 

stroomopwaartse hoek. 
3.Voortplanting en mogelijke 

versterking van verstoring. 
4.Produktie van terugkoppelsignaal. 

---"" 
~ 

Door de beweging van de schuiflaag wordt geluid opgewekt. Als de 
golflengte past bij de diepte van de caviteit, kan zich een staande 
golf ontwikkelen (deelproces 1). Deze staande golf veroorzaakt een 
periodieke verstoring van de schuiflaag. Aan de scherpe stroomopwaart
se hoek van de caviteit wordt de op en neergaande beweging van de 
staande golf sterk gehinderd door viscositeitseffekten. Het loslaat
punt van de hoofdstroming fluktueert daarom vrijwel niet mee. Dit 
betekent dat in de hoofdstroming periodiek extra wervelsterkte gein
duceerd wordt (deelproces 2). De wervelsterkte is gedefinieerd als de 
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rotatie van het snelheidsveld, in formule: g = rot'!....· Door het insta
biliteitsmechanisme plant de verstoring Zich VOOrt in de Stromings
richting (deelproces 3). De kwispelende schuiflaag botst op de stroom
afwaartse hoek van de caviteit. Door viscositeitseffekten warden daar 
drukverstoringen opgewekt, die weer de geluidsbron vormen voor de 
staande golf in de caviteit (deelproces4). Deze schematische opdeling 
van het resonantieproces betekent niet dat het er in de praktijk oak 
precies zo aan toe zal gaan. 

Mijn voorganger Moonen heeft gekeken naar de resonantietoestanden. 
Door er van uit te gaan dat de voortplantingssnelheid van de verstorin
gen in de schuiflaag gelijk is aan ~u 0 konden de optredende resonantie
frequenties voorspeld warden. De optredende amplitudes konden echter 
niet verklaard warden. Deze warden bepaald door visceuze effekten in 
de schuiflaag en de caviteit. De differentiaalvergelijkingen die het 
probleem be~hrijven zijn niet-lineair en dat maakt het Gasunieprobleem 
theoretisch moeilijk toegankelijk. In dit verslag is dan ook geen pa
ging ondernomen om de optredende amplituaes te verklaren. Dit werk is 
bedoeld als voortzetting van het werk van Moonen, die zijn bevindingen 
heeft neergeschreven in [MOO 82]. Onze inter1se gaat uit naar de ont
wikkeling van de verstoringen in de schuiflaag, zonder de sterke 
akoestische terugkoppeling in de caviteit. Dit wordt bereikt door de 
caviteit met akoestisch dempingsmateriaal te vullen. De ontwikkeling 
kan bepaald warden door spectra te meten in de schuiflaag m.b.v. een 
Mach-Zehnder interferometer. Doordat we off-resonance werken, treden 
niet zo gauw niet-lineaire effekten op, zodat bestaande lineaire theo
rien getoetst kunnen warden op hun bruikbaarheid. 

Het is onze hoop dat de; 11 lineaire 11 bewegingen van de schuiflaag 
bij resonantie simpelweg verzadigen en dat dus niet de schuiflaagbewe
ging essentieel anders wordt. Het Gasunieprobleem zou dan in twee delen 
gesplitst kunnen warden: 1.De frequenti~bepaling off-resonance en 2. 
de amplitudebepaling bij resonantie. Wij zullen ons beperken tot het 
eerste deel. In het volgende hoofdstuk warden de meetmethoden behan
deld, waarbij de Mach-Zehnder interferometer speciale aandacht krijgt. 
Hoofdstuk III behandelt de (lineaire) theorie. In het hoofdstuk Resul
taten en Discussie warden de meetresultaten gepresenteerd enzal getracht 
warden een verklaring te geven voor de waargenomen verschijnselen. 
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HOOFDSTUK I I MEETMETHODEN 

2.1 Inleiding 

We hebben hetzelfde T-stuk gebruikt waaraan ook Moonen zijn me
tingen verricht heeft. Een schets van dit T-stuk met vierkante door
snede staat afgebeeld in fig 2.1. 

fig. 2.1 Het T-stuk 

z.u.19eir:t 

Het door de zuiger afgesloten dwarsstuk van het T-stuk wordt caviteit 
genoemd. De zijwanden (in fig.1.2 de wanden links en rechts) zijn van 
perspex gemaakt. Omdat we de schuiflaag met een laserbundel probleem
loos willen doorscannen, is het perspex daar ter plaatse vervangen 
door het optisch betere glas. In het oppervlak van de zuiger bevindt 
zich een piezo-microfoon. Met deze kan de akoestische responsie van de 
caviteit gemeten warden. De maximale caviteitsdiepte is ! 35 cm. Dit 
houdt in dat de laagste resonantiefrequentie ongeveer 240 Hz is (!A 
= 35 cm). De luchttoevoer vindt plaats vanuit een suskamer (zie fig. 
2.2). 



fig. 2.2 Suskamer 
+ T-stuk. 

"eqc.L 
l<rt~n 
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.,__-; po11:eu.z.e 
pla.ttn 

De suskamer heeft als funktie de lucht tot 11 rust 11 te brengen. Dit 
wordt bereikt door de diameter van de suskamer groat te kiezen t.o.v. 
de diameter van het T-stuk en d.m.v. drie poreuze platen ender in de 
11 pot 11

• Bovendien zijn dempingswatten en staalwol aangebracht om het 
achtergrondgeluidsniveau omlaag te drukken. Het T-stuk wordt nu netjes 
(homogeen) en geluidsgedempt aangestroomd. De hoofdstroomsnelheid 

wordt bepaald door het drukverschil Psus-Pcav· Aangezien wij ons be
perkt hebben tot snelheden onder de 40 m/s, dus zwak subsoon, mogen 
we de stationaire incompressibele Bernoulli vergelijking toepassen 
om u0 te berekenen: 

,p = 1,2 kg/m 3 ( 2. 1) 

De suskamerdruk wordt geregeld met een regelkraan in de leiding tussen 
de suskamer en een groat buffervat. 



-10-

Het aanloopstuk L van de suskamer tot aan de caviteit bedraagt on
geveer 3 cm. Het Reynoldsgetal Re(L) = u0L;v hangt· in dit geval alleen 
nog maar af van u0 : Re(L) = 2000·U0. Stel u0 < 40 m/s dan geldt dat 
Re(L) < 8•10 5

• De omslag van laminair naar turbulente grenslaag vindt 
plaats voor Reynoldswaarden in het kritische gebied 3,5•10 5 tot 10 6

• 

Het stationaire snelheidsprofiel in de schuiflaag is gemeten m.b.v. 
hittedraadanemometrie. De hittedraad werd van buitenaf het T-stuk bin
nen gebracht (zie fig. 2.3). De probe bleek de hoofdstroming vrijwel 
niet te blokkeren. 

<-.t_,,,,, ,,,,, l ( 

fig. 2.3 : Hittedraad
meting in schuiflaag. 

De gebruikte meetmethode was de zgn. Constante Temperatuur Anemometrie, 
afgekort C.T.A. De C.T.A. werkt volgens het volgende principe. Door 
de hittedraad wordt een stroom gestuurd, waardoor deze wordt opgewarmd 
en zijn elektrische weerstand grater wordt. Bevindt de hittedraad zich 
in een stromend medium dan zal door convectie warmte warden afgevoerd 
en de temperatuur daalt. Een elektronische schakeling past de stroom 
door de hittedraad zodanig aan dat de elektrische weerstand (en dus de 
temperatuur) van de probe hetzelfde blijft. De extra benodigde stroom 
is dan een maat voor het warmteverlies en dus voor de stroomsnelheid 
van het medium ter plaatse. Meer informatie over C.T.A. is te vinden 
in de handleidingen van de bij~ehorende meetapparatuur ([DISAJ). 

De lucht die uit de suskamer komt is kouder dan de kamertempera
tuur. Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak in het feit dat de druk in 
het drukvat (dat de suska~er voedt) geregeld wordt door een smoorven
tiel (Joule-Kelvin effekt). Het blijkt nu dat in de praktijk over de 
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schuiflaag een stationair temperatuursverschil ontstaat van : 2 Kelvin. 
In de schuiflaag zelf is er dus een temperatuursgradient aanwezig en 
dus ook een dichtheidsgradient omdat lucht een compressibel medium is. 
Het is bekend dat de brekingsindex van lucht afhankelijk is van de 
dichtheid (soortelijke massa) van de lucht. Een laserbundel die door 
de schuiflaag heengaat ondervindt nu t.g.v. schuiflaagbewegingen 
faseveranderingen, omdat de bundel in feite"brekingsindexsfluktuaties" 
ziet. Deze faseveranderingen, die de fysische informatie over de schuif
laag bevatten, warden gemeten met een Mach-Zehnder interferometer. Hier
over in de volgende paragraaf meer. 

2.2 De Mach-Zehnder interferometer. 

Met de Mach-Zehnder interferometer kunnen dichtheidsfluktuaties 
in het T-stuk gemeten warden. Beschouw de schets in fig 2.4 voor de 
werking ervan. 

L 
A. 
s 
E 
'< 

fig2.4 : De Mach-Zehnder 
interferometer. 
1,3 en 4 zijn spiegels 
2 en 5 zijn halfdoor
latende spiegels. 
6 en 7 zijn fotodiode's. 

De He-Ne laser geeft een smalle bundel coherent lineair gepolari
seerd licht af met een golflengte van 632,8 nm. De bundel valt via 
spiegel 1 op de halfdoorlatende spiegel 2. Spiegel 1 is in de opstel
ling opgenomen om de laser langszij aan de interferometer te kunnen 
plaatsen, hetgeen een flinke ruimtebesparing oplevert. De halfdoor
latende spiegel 2 splitst de bundel in een objectbundel en een refe
rentiebundel van gelijke intensiteit. De objectbundel gaat door het 



-12-

T-stuk heen. Beide bundels komen weer samen bij de halfdoorlatende 
spiegel 5. Zo ontstaan er uiteindelijk twee inte.rferentiebundels, 
die door fotodiode's warden opgevangen. Deze fotodiode's hebben de 
eigenschap dat ze een stroom doorlaten die evenredig is aan de in
tensiteit van het opvallende licht. Spiegel 4 is gemonteerd op een 
piezo-kristal. Indien men een elektrische spanning zet op het kris
tal, kan men spiegel 4 verschuiven in de door pijlen aangegeven 
richting. De "dikte" van de laserbundel is ongeveer een halve milli
meter. Spiegel 4 kan slechts over enkele golflengtes verschoven 
warden. De verschuiving van de objectbundel t.g.v. de bewegingen 
van spiegel 4 is daarom verwaarloosbaar. We bezitten nu de mogelijk
heid om het uitgangssignaal van de fotodiode's terug te koppelen. 
Men kan aantonen dat de twee interferentiebundels in tegenfase met 
elkaar zijn, als de polarisatierichting loodrecht op het vlak van 
de tekening (fig.2.4) staat. Als fotodiode 6 een maximale spanning 
levert, geeft 7 dus spanning nul. Door verschillende oorzaken zullen 
de interferentiebundels echter nooit helemaal uitdoven, maar een 

zekere minimale intensiteit !min bereiken. Bovendien is !min voor 
beide diode's verschillend, evenals !max· 

De intensiteiten van de interferentiebundels (I 6 en I7) hangen 
af van het faseverschil 6~ tussen de referentiebundel en de object
bundel. Als 6~ gelijk aan nul is, is r6 maximaal en 17 minimaal. 
Voor 6~ = TI geldt precies het omgekeerde. 16 en 17 warden gegeven 
door de volgende formules, 
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De fotodiode's zijn geschakeld zeals in fig. 2.5 is weergegeven. 

fig. 2.5 : Schakeling 
van de fotodiode's. 

V = (i 7 - i 6)·R 

Aangezien de stroom i evenredig is aan de intensiteit l, geldt dus 

V "' 17- 16 = l l ·cos /:J.A-. gem- O 'fl (2.4) 

waarin Igem = r7,gem- r6,gem en r0 = r7,0+ r6,0 . De twee signalen 
worden dus van elkaar afgetrokken. De intensiteitsamplitude r

0 
komt 

overeen met een spanningsamplitude v
0

. Bij de meeste metingen was 
v
0 

ongeveer gelijk aan 4 Volt. 
De objectbundel bevat de fysische informatie over de schuiflaag 

in de vorm van een fasefluktuatie o<jl. We zullen later in deze para
graaf aantonen dat o<P << rr/2 (zie fig. 2.6). Het totale faseverschil 
tussen de objectbundel en de referentiebundel bedraagt 6.<P + o<P . De 
fasefluktuatie o<P geeft een maximale spanningsfluktuatie oV als 6.<P 

gelijk is aan (2n+l)·~rr , waarvoor r7- r6 = I em· Linearisatie rond 
deze werkpunten levert loll = 10·lo<PI en dus f oVI = V0·lo<PI. 

fig. 2.5 : Het verloop 
van r7-r6 als funktie 
6.<jl. Een kleine fluktua
tieocp geeft maximale 
respons ol als het 
werkpunt 6.<Po in I = 

I m gekozen wordt. ge 
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Men kan ook het verband tussen 0¢ en cI af1eiden, indien het 
werkpunt anders gekozen wordt en 0¢ niet meer zo R1ein is. De respon
sie van de interferometer is I= Igem- r

0
.cos 6¢ . Kies een wille

keurig werkpunt 6¢
0 

(2.5) 

Beschouwen we alleen de fluktuerende termen van bovenstaande betrek
king, dan kan als volgt in een reeks ontwikkeld worden, 

1 1 
cr;r0 = sin 6¢0·6¢ + 2!·cos 6¢0·c¢ 2 - 3!·sin 6¢

0
·c¢ 3-

(2.6) 

Voor 0¢ nemen we een zuiver harmonisch tijdsignaal, 

6¢ = <P·sin wt 
(2. 7) 

Substitutie van (2.7) in (2.6) geeft na enig rekenwerk, 

cl/I0 = sin 6¢0·{<P·sin wt+ 1
3

·sin wt - ...!:sin 3wt .... } 
8 24 

+cos 6¢0·{-i<P2 + i<P 2 ·cos 2wt ..... } (2.8) 

Er treedt dus harmonische vervorming op. We zien nu het belang van 
onze keuze van het werkpunt in : cos 6¢

0 
= O, sin 6¢

0 
= ±1. cl/1

0 krijgt nu de vorm 

¢3 ¢a. 
cI/10 = sin 6¢0·{ (<P + - )·sin wt - --·sin 3wt ... } (2.9) 

8 24 

Stel nu dat de amplitude <P gelijk is aan 0,2·~rr . cl/1
0 

is dan 
gelijk aan sin 6¢0·{1,0l•<Psin wt· - 0,004·<P·sin 3wt ... }:de am
plitude is 1% te groat en de 3e harmonische is 0,4 % van <P. We 
zullen een afschatting maken van 6¢ (zie ook [MOO 82] ). 
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De laserbundel ondergaat bij het doorlopen van de schuiflaag 
een faseverandering ¢ = 2nh/A , h is de breedte van de caviteit 
(28 mm). De dichtheidsfluktuatie veroorzaakt een fasefluktuatie 
0¢ = 2nho(l/A) = 2nh/A0·o(A0/A) = 2nh/A0·on. Ao is de golflengte 
van het laserlicht in vacuum en n = Ao/A is de brekingsindex van de 
lucht. Voor verdunde gassen, waartoe we ook atmosferische lucht mo-
gen rekenen, is de brekingsindex een lineaire funktie van de dichtheid, 
n = 1 + K•p . De evenredigheidsconstante K is de zgn. Gladstone-Dale 
constante. Voor lucht is K gelijk aan 2,25•10-4 m3 /kg bij een golf
lengte van 630 nm. Aangezien p = 1,2 kg/m3 is n dus vrijwel gelijk 
aan 1 en A~ A0. Het verband tussen 0¢ en op is nu bekend: 

2TIKh 
0¢ = - ·op 

A 
(2.10) 

De dichtheidsvariaties zijn een gevolg van de temperatuursverschil
len in de schuiflaag. Het maximale temperatuursverschil 6Tmax in de 
schuiflaag is ongeveer 2 Kelvin (zie vorige paragraaf). Uit de ideale 

gaswet volgt nu 6pmax/p = -6Tmax/T ofwel 6pmax = -p•6Tmax/T = 
-1,2•2/290 = 0,008 kg/m3 

• Uit vgl (2.10) volgt dan 

(2 .11) 

We kunnen dus zeggen dat bij flinke resonantietoestanden, waarbij de 
schuiflaag als het ware in z'n geheel door de laserbundel heengaat, 
er flinke harmonische vervorming zal optreden. Aangezien wij echter 
steeds off-resonance meten doet deze situatie zich niet voor: de 
Mach-Zehnder blijft zijn lineaire karateristiek behouden. 

Door temperatuurseffekten en mogelijke luchtwervelingen in de 
twee 11 benen 11 van de interferometer, is de instelling van het werk
punt aan drift onderhevig. 6¢0 is niet constant, met alle gevolgen 
van dien. Het is dus noodzakelijk het werkpunt te stabiliseren met 
een regelsysteem. De fasefluktuaties 0¢ hebben de eigenschap dat ze 
hoogfrequent zijn ( > 200 Hz), terwijl de drift zeer laagfrequent 
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is ( < 1 Hz). We kunnen daarom volstaan met een ~envoudige propor
tionele regeling. Het laagfrequente deel van de uitgangsspanning V 
van de fotodiodes wordt via de piezotranslator in de objectbundel 
teruggekoppeld. Fig. 2.7.a geeft de terugkoppelketen in het tijd
domein weer. In fig. 2.7.b staat de gelineariseerde regelkring in 
het frequentiedomein afgebeeld. 

4~t- ~f 6f {O"TO-

+ - 01ooe~ 

pih:.o
TRan..s
La.TOR 

~v__. .. __ v~ef 

fig. 2.7.a : Terugkoppel
keten in het tijddomein. 

Vref= referentiespanning. 

v = v - vref' 
64> = 6cp 0 + o<P - o<Ppt· 

Uit fig 2.7.b volgt direkt ov 

oV = _P_.5cp 
l+PK 

p 

K 

fig 2.7.b : Gelineari
seerde terugkoppelketen 
in frequentiedomein. 

Werkpunt: Vref(64>0) dus 
P = aV/a6cpl64>o = v0. 

(2.12) 

Voor K geldt de volgende relatie (zie [MOO 82] ), 

K = µ (2.13) 
l+jwRC 
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De afwijkingsverhoudihg A.V. van de regeling wordt gegeven door (zie 
oak fig. 2.8), 

A.V. 1 1 l+jwRC = -- = -- ·-----
l+PK l+Pµ l+jwRC 

(2.14) 

l+Pµ 

~ \ A~J.I 

0 -------------

I> I 
~~I+~~---~-:-:::- - -

fig. 2.8 : Bodediagram 
van jA.V. j (schets). 

(l+Pµ) is de statische versterking van de terugkoppeling. Deze moet 
zo groat mogelijk zijn. Anderzijds mag (l+Pµ)/RC oak weer niet grater 
dan 200 Hz warden, anders moet de gemeten o~ gecorrigeerd warden. De 
volgende getalwaarden zijn gebruikt: 

P = 4 Volt R = 1 M.Q C = 3,2 µF µ = 40•2rr 1/Volt zodat 

- 1- ~ - 1- en l+Pµ ~ 50 Hz 
1 +P µ 1000 2rrRC 

Met deze Mach-Zehnder interferometer·zijn we in het bezit van een ge
stabiliseerd, gevoelig en lineair meetapparaat voor het onderzoek aan 
de schuiflaag. De output van de interferometer kan zonder correcties 
toe te passen direkt gefourieranalyseerd warden. De Fourieranalyse 
geschiedt digitaal door een computer. 
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2.3 Fourieranalyse m.b.v. een computer. 

Door de vakgroep is een zgn. Eurobussysteem aangeschaft. De naam 
Eurobussysteem staat voor digitale apparatuur (zgn. interfaces), die 
door een computer gestuurd kunnen warden. Bovendien kunnen bepaalde 
interfaces computeronafhankelijk met elkaar communiceren. In ans Euro
bussysteem zijDonder meer beschikbaar: een 12 Bit Fast ADC (snelle 
analoog-digitaal converter) en een 4k-memory. Het Eurobussysteem is 
betrouwbaar en eenvoudig te bedienen d.m.v. bestaande standaardproce
dures. Voor een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting van het Euro
bussysteem wordt verwezen naar [BUR 83]. We volstaan hier met een korte 
beschrijving van de meting en de verwerking daarvan. 

Voordat het te analyseren signaal het Eurobussysteem binnen komt 
wordt het door een laagdoorlaatfilter gefilterd en door een breedband
versterker versterkt. Op het filter komen we later terug. Alleen het 
AC-gedeelte van het signaal wordt versterkt. De versterking is in te 
stellen van 1 tot 10 met stappen van 1 en met stappen van 10 in het 
bereik 10 tot 100. Het gefilterde en versterkte signaal wordt vervol
gens door de Fast ADC bemonsterd. De ADC converteert spanningen tussen 
0 en -lO~olt naar gehele getallen tussen 0 en 4096. Het oplossend 
vermogen bedraagt dus 10000/4096 ~ 2,5 mVolt. Het DC-uitgangsniveau 
van de versterker wordt op -5 Volt ingesteld, zodat signalen met een 
amplitude tot 5 Volt door de ADC bemonsterd kunnen warden. Als de 
ADC overstuurd wordt, meten we een fout spectrum. De ADC neemt met 
een zekere samplefrequentie n samples van het tijdsignaal en stuurt 
deze direkt door naar het 4k-geheugen. Dit datatransport gebeurt com
puteronafhankelijk, omdat de samplefrequentie meestal zo groat is, 
dat de computer het niet kan bijbenen. Na de bemonstering haalt de 
computer de n samples uit het 4k-geheugen in zijn eigen werkgeheugen. 
Tot zover het Eurobussysteem. 

Om van het bemonsterde signaal een spectrum te berekenen, wordt 
gebruik gemaakt van een Fast Fourier Transform algoritme, kortweg 
FFT genoemd. Zander de FFT procedure zou de berekening van het spec
trum zo lang duren, dat het in de praktijk niet bruikbaar zou zijn. 
Een voorbeeld van de snelheid van FFT: een signaal van 1024 samples 
vergt 3 seconden rekentijd. Voorwaarde bij het gebruik van FFT is wel 
dat n een macht van 2 moet zijn. 
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Het zal duidelijk zijn dat het spectrum dat Z? verkregen wordt, 
slechts een benadering is .. van het continue spectrum van het niet be
monsterde signaal. De verschillen die ontstaan warden veroorzaakt 
door de bemonstering. We stippen even een paar punten aan. 

- Frequenties in het tijdsignaal die grater zijn dan de helft van de 
samplefrequentie f s warden waargenomen als een frequentie tussen O en 
~f s. Dit verschijnsel heet aliasing. Bekijk daartoe fig. 2.9. 

fig. 2.9 Aliasing. f s = samplefrequentie. Het harmo
nisch signaal met frequentie 3·~f s wordt 
waargenomen als harmonische met frequentie 

~f s. 

Door aliasing kan een grove vertekening van het spectrum optreden. De 
remedie is filteren: alle frequenties boven ifs moeten weggefilterd 
warden. Vandaar ook het laagdoorlaatfilter in de meetopstelling. 

- Het spectrum dat berekend wordt is discreet. Uitgaande van n samples 
genomen met een samplefrequentie f s' verkrijgen we een spectrum van 0 
tot ifs verdeeld in !n intervallen. De resalutie van het spectrum is 
gelijk aan f s/n. We hebben hier eigenlijk te maken met een afgebroken 
Faurierreeks. Een harmonisch si·gnaal met een frequentie f die geen 
veelvaud van f s/n is, kan dus niet gerepresenteerd warden door het 
discrete spectrum. Het signaal met een discrete frequentie wordt waar
genomen als een signaal met een zekere bandbreedte rand f. ~e kunnan 
spreken van eer. apparaatprofiel. Dit verschijnsel heet leakage, amdat 
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als het ware vermogen 11 weglekt 11 naar naburige frequenties. bOVendien 
zal het maximum van de verbrede piek afwijken van de eigenlijke ampli
tude. Dit bijkomende verschijnsel wordt ·,·Jel net Picket-Fence effekt 
genoemd. 

- Het signaal wordt bemonsterd over een zekere tijdsduur n/f
5

• Dit 
signaal wordt opgevat als zijnde een periode van een periodiek sig
naal. In het algemeen treden er discontinuTteiten op bij het perio
diek voortzetten, oak in de hogere afgeleiden van het signaal. M.a.w. 
de voortgezette funktie is niet meer 11 glad 11

• Dit uit zich weer in het 
spectrum door het optreden van een ondergrond. 

In [EGG 83] warden deze effekten uitvoerig behandeld. Door het toe
passen van een zgn. Hanningvenster op het tijdsignaal kan men de 
leakage en de ondergrond in het spectrum efficient onderdrukken. 
Zie fig. 2.10. 

0 I 2. 

fig. 2.10 : De Hanningfunktie H(j) = 1 - cos(2Tij/n). 

De samples warden vermenigvuldigd met de Hanningfunktie en het resul
taat is een signaal dat glad is bij periodieke voortzetting. Bovendien 
wordt het apparaatprofiel sterk gereduceerd, zodat leakage en picket
fence effekt onderdrukt warden. Een nadeel is dat de effektieve reso
lutie anderhalf keer zo groot.wordt, dus 1,5·fs/n. Dit nadeel weegt 
echter niet op tegen de voordelen. 

Resumerend kunnen we stellen dat met FFT een betrouwbaar spectrum 
verkregen wordt als we we gebruik maken van een laagdoorlaatfilter met 
afsnijfrequentie ~f s' een zo klein mogelijke resolutie f s/n en een 
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Hanningvenster. Willen we twee spectra met elkaar vergelijken dan 
moeten ze dezelfde n en f s bezitten. Bovendien moeten beide met of 
beide zonder Hanningvenster bepaald zijn. 

In fig. 2.11 staat een spectrum afgebeeld, zoals we ze in dit 
verslag nog vaak zullen tegenkomen. Het betreft hier een spectrum 
van de output van de Mach-Zehnder interferometer zonder luchtstro
ming in het T-stuk. We zien dater even harmonischen van 50 Hz in 
het laserlicht zitten. De harmonische van 300 Hz is het sterkst aan
wezig. oeneden de 100 Hz is een hele ''cluster" te zien. Deze wordt 
veroorzaakt door trillingen in het tafelblad, waarop de de interfero
meter gemonteerd was. De RMS waarde van het gemeten signaal is uit
gezet. De interferometer amplitude v0 (zie vorige paragraaf) bedroeg 
ongeveer 4 Volt. 

<X 1.25.fA 

4 

2 

1 

I 
4 

-.f 
s 

<X UDlz> 

fig.2.11 Spectrum van de int~rferometer. 
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Bovenaan in het plotje staan gegevens over de meting: 

N = aantal metingen waarover gemiddeld werd (N.B. n = aanta1 samples) 

SF = samplefrequentie. 

RES= resolutie (oplossend vermogen) =fs/n. 

HAN = 1 betekent: Hanningvenster toegepast. 

LPF = 1 betekent: ,low ..e.ass filter gebruikt. 

POWER = het totale vermogen van het spectrum. POWER is gelijk aan de 

som van de kwadraten van alle, behalve de gelijkspanningscom
ponent, Fouriercoeffienten Ak: L Ak , k = 1 .. ~n-1. 

k 

Het spectrum in fig. 2.11 is een vermogensspectrum en geen vermogens
dichtheidsspectrum. Dit geldt ook voor alle andere spectra in dit ver
slag. Er is een programma geschreven dat een gemiddeld spectrum bere
kent en dit opslaat in het achtergrondgeheugen. Na de ~eting kan men 
dus nog bewerkingen met het spectrum doen, zoals delen door een ander 
spectrum of uit laten tekenen door een plotter. Een beschrijving van 
de programmatuur die hiervoor benodigd is, staat beschreven in de 
appendix. 
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HOOFDSTUK I I I THEORIE 

3.1 De schuiflaag 

In fig. 3.1 is een T-stuk afgebeeld waarin 3 gebieden warden 
onderscheiden. Stel de aanstroomsnelheid u0 is zodanig dat er reso
nantie optreedt. In gebied 3, de caviteit, bevindt zich dan een staan
de golf. 

fig, 3.1 : De stromings
situatie in het T-stuk. .3 

Aangezien de diepte van de caviteit veel grater is dan de breedte, 
treden er alleen axiale modes op. D.w.z. de trilling van de lucht
deeltjes vindt in de y-richting plaats. De caviteit fungeert als 
orgelpijp, die door de luchtstroming wordt aangeblazen. We kunnen dus 
orgelpijptheorie toepassen: op de bodem van de caviteit bevindt zich 
een drukbuik en bij het open uiteinde een drukminimum (en dus een 
dichtheidsminimum en snelheidsmaximum). In werkelijkheid liggen de 
minima en maxima even buiten het open uiteinde. Het snelheidsveld 
in de caviteit bestaat dus alleen uit het akoestische veld van de 
staande golf. 

In gebied 1 bevindt zich de hoofdstroming, met daarop gesuper
poneerd het door de caviteit uitgestraalde geluid. De hoofdstroming 
gedraagt zich als een plaatstroming, m.a.w. de grenslaagdikte is 
klein vergeleken met de diameter van de pijp. In een van de volgende 
paragrafen zal warden afgeleid hoe de snelheids- en temperatuurpro
fielen in de grenslaag er uit zien. 
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In gebied 2 schuift de hoofdstroming over de caviteit heen, van
daar dat we over een schuiflaag spreken. In de schuiflaag treedt de 
akoestische golf in interaktie met de hoofdstroming. Deze interaktie 
heeft tot gevolg dat er door de schuiflaag stroomafwaarts een insta
bi l iteitsgolf gaat lopen. Hierover later meer. 

Het stromingsveld ~t ( t van totaal) in de schuiflaag, kunnen we 
opgebouwd denken uit een stationaire component '!_(x,y) en een instatio
naire component ~(x,y,t). Merk op dat we er van uit gaan dat de stro
ming 2-dimensionaal is: de z-component doet niet mee. Oat er geen 
stationaire snelheidscomponent in de z-richting kan zijn volgt uit de 
geometrie van het T-stuk. Passen we de rotatie operator toe op ons 
2-dimensionale snelheidsveld ~t dan krijgen we een rotatiefunktie 
i.p.v. een rotatievektor, 

Het gebruik van nt i.p.v. ~t kan tot een beter begrip leiden voor de 
processen die zich in de schuiflaag afspelen. 

In hoofdstuk II is al vermeld dat de aanstroomsnelheid zwak 
subsoon is: de hoofdstroming is incompressibel. Buiten de resonantie
toestanden zal de stroming in de schuiflaag zich dus incompressibel 
gedragen. Echter bij resonantie geldt hetzelfde (in eerste benade
ring), aangezien de schuiflaag zich (vrijwel) in een dichtheidsmini
mum van de staande golf bevindt. We kunnen daarom compressibele 
effekten bij het instabiliteitsmechanisme uitsluiten. 

Het instabiliteitsmechanisme in een schuiflaag is een theore
tisch nog onopgelost probleem. Op basis van de gelineariseerde impuls
vergelijking kan men weliswaar voorspellen wanneer een schuiflaag 
instabiel wordt, maar niet-lineaire theorien zijn nog niet ontwikkeld. 
Daarom is het in de vakliteratuur een actueel en populair onderwerp. 
Er zijn reeds tal van publikaties verschenen, die wel iets met het 
Gasunieprobleem te maken hebben. Een artikelenreeks aan de hand van 
S.A.Elder (1978,1980,1982) valt extra op, omdat Elder ook met een 
diepe caviteit werkt. Elder gaat uit van een semi-empirische aanpak. 
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In het algemeen maken zijn artikelen geen solide indruk. Af en toe is 
er zelfs sprake van naar de resultaten toe redeneren. Niettemin is hij 
in staat om de optredende resonantiefrequenties met bijbehorende ampli
tuden te voorspellen. 

In dit verslag zullen we de berekeningen van Elder niet toetsen 
aan onze meetresultaten, aangezien onze belangstelling primair uit
gaat naar het gedrag van de schuiflaag buiten de resonantietoestand. 
Dit wordt bereikt door de staande golf in de caviteit weg te dempen 
met watten. Omdat het instationaire snelheidsveld !(x,y,t) dan klein 
is, mogen de behoudswetten gelineariseerd worden. In de volgende para
graaf zullen we de impulsvergelijking behandelen. Daarna komen de 
continuiteits- en energievergelijking aan bod, die van belang zijn bij 
de interpretatie van de metingen. 

3.2 De impulsvergelijking. 

De impulsvgl. volgens Navier-Stokes luidt 

p d!t/dt = p _a!t/at + p (!t•grad) !t = -grad p +n6 !t 

+(n+nv) grad(div !t) (3.1) 

De zwaartekrachtterm heeft in ons geval geen betekenis en is daarom 
weggelaten. n is de dynamische viscositeitscoefficient en ny is de 
volume-viscositeitscoefficient. In de schuiflaag is de stroming 
incompressibel, zodat div !t = O . Vgl. 3.1 wordt nu 

d!t/dt = - !.grad p + \)6!t 
p 

( 3. 2) 

\) = n/p is de kinematische viscositeitscoefficient. Op bovenstaande 
' ' 

vergelijking passen we de rotatieoperator toe met als resultaat de 
werveldiffusievergelijking: 

( 3. 3) 
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N.B. dat rot(dvt/dt) = d(rot !t)/dt geldt alleen _ln tweedimensionale 

incompressibele stromingen. Vgl.(3.31 is de uitgangsvergelijking voor 
de nog toe te passen linearisatie. 

Over de schuiflaag bestaat geen drukverschil, zodat IUI >> IV! : 
er zal geen uitwaaiering van de stroming optreden. In de literatuur 
ziet men daarom vaak V gelijk aan nul gesteldworden. Men moet echter 
bedenken dat met deze aaname nooit de ontwikkeling van de schuiflaag 
beschreven kan worden. Stel '!_ = (U(x,y),O). Uit div'!_= O volgt nu 
au;ax + av;ay = au;ax =.9 dus u = U(y). In de praktijk echter blijkt 
dat alleen in de buurt van het loslaatpunt au;ax nogal afwijkt van O 
( daar wordt ook 1 ucht ui t de ca vi teit aangezogen). Verderop in de 
schuiflaag mogen we verwachten dat het snelheidsprofiel slechts 
langzaam als funktie van x varieert. 

De werveldiffusie vergelijking laat aanschouwelijk zien hoe de 
ontwikkeling van het snelheidsprofiel plaatsvindt. oekijk daartoe 
fig. 3.2. 

---.Uo 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1------. Uo 

I 

• 

fig.3.2 : Ontwikkeling 
van het snelheidsprofiel 
t.g.v.werveldiffusie. De 
stippellijnen zijn de 

' snelheidsprofielen, de 
I 

getrokken lijnen de 
rotatieprofielen. 

De scherpe piek in het rotatieprofiel bij het loslaatpunt zal in de 
schuiflaag diffunderen: het rdtatieprofiel wordt gladder en min of 
meer symmetrisch rond zijn maximum. Het bijbehorende snelheidsprofiel 
is dus anti-symmetrisch. In de praktijk blijkt dat U(y) eentangushyper
bolicus achtige vorm heeft. Voorwaarde is wel een hoge Reynoldswaarde 
Re(L) = u0L/v , waarin L de lengte van de aanstroompijp is. De grens-
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laagdikte van het laminaire snelheidsprofiel voor het loslaatpunt 
is dus klein (<< L). In de grenslaag zijn de stationaire traagheids
krachten van dezelfde orde van grootte als de visceuze krachten. Na 
het loslaten van de grenslaag verdwijnt de stringente voorwaarde 
.'.{_(y=O) = Q en verliezen de visceuze krachten snel aan invloed ( de 
snelheidsgradienten worden snel kleiner). Over de eerste paar mm 
verandert de schuiflaag sterk van vorm en ontwikkeld zich tot het 
langzaam varierende tanh-achtige snelheidsprofiel. In het langzaam 
varierende deel van de schuiflaag mogen we de werveldiffusie vgl. 
zelfs vereenvoudigen totdnt/dt = O, i.e. de vergelijking van Helm
holtz. dS1t/dt = 0 betekent dat een vloeistofdeeltje zijn wervelsterkte 
nt in de tijd niet verandert. Vloeistofdeeltjes met dezelfde wervel
sterkte vormen zgn. wervellijnen in het medium. Wervellijnen zijn 
materiele lijnen omdat ze steeds uit dezelfde deeltjes blijven be
staan. Materiele lijnen kan men zichtbaar maken door ergens in de 
lijn rook te injecteren. T.g.v. het instabiliteitsmechanisme zullen.. 
wervellijnenin de schuiflaag gaan 11 kwispelen" om hun evenwichtsposi
tie (zie fig. 3.3) 

y 
---------.i---~ - - -

l( 

fig 3.3 : Wervellijn in de schuiflaag. 

Stel dat de evenwichtspositie gegeven wordt door y = y0. De uitwijking 
van de wervellijn is dan een funktie van x en t : 

y - Yo = ~(x,t) (3.4) 

De funktie ~ kan als maat voor de instabiliteitsbeweging genomen 
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worden. Differentiatie van ~ naar de tijd levert: ds/dt = as/dt + 
a;;ax·dx/dt. dx/dt is gelijk aan ut. Omdat de wervellijnen uit steeds 
dezelfde deeltjes blijven bestaan is een verandering ds een direkt ge
volg van de deeltjessnelheid ter plaatse, dus 

v = ds = s_ + u a; 
t dt at tax (3.5) 

We gaan nu over tot linearisatie van de Helmholtzvgl .. Stel dat 
l!l << l.~l. We brengen even in herinnering dat 'i_ de stationaire 
component is van het snelheidsveld ~t is en~ de instationaire com
ponent. Verder is 'i_ ~ (U(y),O) en n ~ -au;ay. De verstoring ~ heeft 
een rotatieverstoring w tot gevolg. De Helmholtzvgl. wordt nu 

aw + (V + V)•grad(n + w) = 0 
at - - (3.6) 

Beschouw alleen de instationaire componenten, 

~ + U aw + V•gradw + V an = 0 
at ax - ay (3. 7) 

Als jgrad wl << !an;ay! dan kan ~·grad w verwaarloosd worden, zodat 

dw = aw + u aw = -v an ( 3 . 8) 
dt at ax ay 

Uit vgl. (3.5) volgt v(x,y0+;) = a;;at + ut(x,y
0
+s)·as/ax. Lineari

seren geeft 

v(x,y ) = ds = ~ + U(x,y ) ~ 0 
dt at 0 ax (3.9) 

Omdat n = n(y) geldt dat ds/dt-an;ay = d(s·an;ay)/dt zodat uiteindelijk 

an w = -; -
ay (3.10) 

We zien dus dat de de kleine verstoringsrotatie w ter plaatse (x,y
0

) 
veroorzaakt wordt door de uitwijking s van de wervellijn met rotatie 
n(y0). Een eenvoudig resultaat als vgl. (3.10) hadden we niet verkre-
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gen, als we waren uitgegaan van de stroomlijnen i.p.v. de wervel
lijnen. De stroomlijnen worden gegeven door de stroomfunktie ~. ~ 
is gedefinieerd door de relatie 

~t = rot ! (3.11) 

Vanwege de 2-dimensiGmale snelheid ~t bezit ! alleen een z-coniponent, 
vandaar dat we ook spreken van stroomfunktie. Uit (3.11) volgt dan 
ut = a~;ay en vt = -a~;ax. De stroomlijnen worden gegeven door 
~(x,y,t) = constant. Beschouw weer uitwijkingen t.o.v. een even

wichtspositie y = y0: y - y0 = ~(x,t). Omdat een stroomlijn geen 
materiele lijn is, geldt niet meer vt = d~/dt maar vt = a~/at : 
de lokale verandering van~ wordt door vt veroorzaakt. Vgl. (3.10) 
zou dus worden 

dw = !.._( ~ 3Q ) ( 3. 12) 
dt at ay 

Men kan aantonen dat een snelheidsprofiel met een buigpunt in
stabiel is voor periodieke verstoringen (zie [LIN 55] ). Michalke 
( [MIC 65] ) heeft de gelineariseerde impulsvgl. opgelost voor golf

achtige verstoringen van de stroomfunktie en de wervelsterkte, te 
we ten 

(3.13) 

(3.14) 

~Oen w0 zijn de reeele amplituden. k1 is het complexe golfgetal en 
8 is de reeele cirkelfrequentie. Deze verstoringen stellen dus in de 
x-richting lopende golven voor die kunnen aangroeien of uitdempen. 
Stel k1 = k + ja dan betekent·a < O aangroei en a> 0 uitdemping. k 
is het reeele golfgetal. Het verband tussen ~en w wordt gegeven door 

de betrekking w = -6~. 
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Voor het stationaire snelheidsprofiel U(y) werd de volgende vorm 
gekozen 

U{Y) = ~u0 ( 1 + tanh y/L ) (3.15) 

Let wel dat U(y) pas nul wordt in y = -00 : er zijn nergens vaste wan
den. Michalke ging uit van een geheel vrije schuiflaag. L is een leng
teschaa l. In fig. 3.4 staat U(y) uitgezet als funktie van y/L. Boven
dien zijn oak in de figuur opgenomen: a= -U', a'= -U'' en a•'= -U' ''. 

fig. 3.4 : U<y) en zijn afgeleiden. 

De lengteschaal L is een maat voor de schuiflaagdikte. u0/2L is de 
maximale snelheidsgradient in.de schuiflaag. Dus am= -U0/2L. 

Michalke vond dat voor S = 0,2067·U0/L de aangroei van de ver
storing het sterkst is. Zie figuur 3.5, waarin tevens de fasesnelheid 
c en en het golfgetal k zijn weergegeven. 
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0.1 0.2. o.:i 0.'4 o.s 
/3 

0.2. 
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I 
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0 0.1 o.~ o.~ 0.'4(3 o.s 

fig. 3.5 : a en k (en c = S/k) als funktie van S. 

Het gebied rond het buigpunt is de instabiliteitshaard. Merk op dat 
we er van uitgaan dat het buigpunt, waar U = ~u 0 , in het y = O -
vlak ligt. Dit is in de praktijk ook waargenomen (zelf gemeten). 
Michalke heeft zich beperkt tot S< 0,5. In dit bereik vindt aangroei 
plaats voor alle s. Als B > 0,5 warden de verstoringen altijd uitge
dempt. 

Het verband tussen 11 onze 11 instabiliteitsgolf i;(x,t) en die van 
Michalke volgt uit vgl. 3.10: 

(3.16) 

Door superpositie van golven met verschillende s kan men willekeurige 
golfvormen cre~ren. Rotatievrije snelheidsvelden, zeals akoestische 
golven, zijn triviale oplossingen van de Helmholtzvergelijking. Door 
een akoestische golf bij de instabiliteitsgolf op te tellen, kan men 
een golf maken die verdwijnt aan de stroomopwaartse hoek van de cavi-
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teit : ~ = 0 voor x = 0, y = 0. Zo'n golf benadert de werkelijke si
tuatie het meest. We zullen dit nader toelichten: De stroomopwaartse 
hoek is scherp. Scherp wil hier zeggen : de kromtestraal van de hoek 
is klein vergeleken met de amplitude van de golfbeweging vlak bij de 
hoek. Dan zullen viscositeitseffekten de periodieke stroming van 
lucht rand de hoek sterk reduceren. Dit houdt in dat ~(x=O,y=O) ~ 0 . 
Het loslaatpunt van de grenslaag blijft dus liggen bij de hoek. De 
stroomopwaartse hoek vormt daarom de bran van de instabiliteitsbewe
ging, want elke fluktuatie rond de hoek wordt direkt omgezet in extra 
rotatie van de vloeistofdeeltjes. Deze storingsrotatie in de hoofd
stroming kan door het instabiliteitsmechanisme van de schuiflaag 
verder versterkt warden. 

3.3 De continuiteitsvergelijking. 

De continuiteitsvergelijking luidt 

.9_e_ + div(p ~t) = 0 
at 

(3.17) 

Met de Mach-Zehnder interferometer kunnen zeer kleine dichtheidsfluk
tuaties gemeten warden. In het voorafgaande zijn we er steeds van uit 
gegaan dat de de schuiflaag incompressibel is. Omdat echter in grens
lagen en schuiflagen altijd temperatuursgradienten (dus ook dichtheids
gradienten) bestaan t.g.v.visceuze effekten en warmtefluxen kunnen we 
in ans geval oak de interferometer gebruiken. De beweging van de schuif
laag kan met de Mach-Zehnder interferometer gemeten warden. Dit zullen 
we nu aantonen. 

Ontbind de dichtheid p in een stationaire component Po en een 
instationaire component p1 

: 

p = Po + p' 

Beschouw alleen het instationaire deel van de cont. vgl. 

2.£'+ div(p'.~) + div(p'.~_) + div(pQ!) = O 
at 

(3.18) 

(3.19) 
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('!_is de stationaire hoofdstroomsnelheid en'!_ de fluktuatiesnelheid). 
M.b.v. de vektoridentiteit div(A!) = Adiv(!) +!•grad A kan (3.19) her
schreven warden tot 

ap' 
+!•grad p' + p'div ! + p'div '!_+'!_·grad p' 

at 

(3.20) 

De hoofdstroming is incompressibel, dus div!= 0. De akoestische 
term p0div '!_is bij gedempte caviteit verwaarloosbaar. Beschouw nu 
alleen verstoringen p' (IP'I << p0) veroorzaakt door snelheidsver
storingen y_ (l'!_I << 1!1 ). Als bovendien nog geldt dat !grad p'I << 

!grad Pol kunnen we overgaan tot linearisatie van (3.20) 

.££.'+ V·grad p' = -y_·grad Po 
at -

We stellen verder y_ = (U,O) en Po= p0(y) zodat 

dp' = .££.' + u ~· = -v ~ = - -9_(~ ~) 
dt at ax ay dt ay 

(3.21) 

(3.22) 

Dus de uitwijking ~ van de wervellijnen veroorzaakt een dichtheids
fluktuatie : 

p' =-~ ~ 
ay 

(3.23) 

In paragraaf 2.2 is afgeleid dat het uitgangssignaal cV van de inter
ferometer evenredig is aan de dichtheidsfluktuatie p'. Het uitgangs
signaal is dus ook evenredig aan de uitwijking ~ van de wervellijnen. 
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3.4 De energievergelijking 

Om tot een juiste interpretatie van de meetresultaten te komen, 
is het noodzakelijk te weten hoe het verloop van de dichtheid Pin de 
schuiflaag is. We zullen ons hier beperken tot een kwalitatieve be
schouwing. Omdat P omgekeerd evenredig is aan de temperatuur T, kunnen 
we iets over het dichtheidsverloop zeggen door de energievergelijking 
te beschouwen, 

dT ar 
P c - = P c - + pc V• grad T = MT + n {div V )2 

P dt P at P - v -

+'!_·grad P + <P di ss 

cp = soortelijke warmte bij constante druk [J/kgK] 
A = warmtegeleidingscoefficient [J/mKsecJ 
<Pqiss= visceuze dissipatie [J/m sec] 

(3.24) 

Beschouw nu de grenslaag van de hoofdstroming tot aan het loslaat
punt. In de grenslaag mogen we aannemen dat div'!_ en grad p gelijk 
aan nul zijn. Vgl. (3.24) vereenvoudigt tot 

dT pc -=MT+<Pd· 
p dt 1 SS 

(3.25) 

Bij grote hoofdstroomsnelheden is de warmteflux door de wand verwaar
loosbaar. De differentiaalvergelijking (3.25) is oplosbaar voor een 
adiabatische wand (zie [VRI 74]). De oplossing is schematisch weer
gegeven in figuur 3.6. 

fig. 3.6 : Temperatuurprofiel 
in grenslaag. Tw = adiabati
sche wandtemperatuur. T0 = 
temperatuur van hoofdstroming. 
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Tw is ongeveer gelijk aan T
0 

+ Prk·U2 • Pr is het getal van Prandtl 
2c O 

p 
en is gelijk aan ncp/A. Voor lucht is Pr ongeveer gelijk aan 0,7. 

Getallenvoorbeelden : u0 = 20 m/s : Tw - T0 = 0,3 K en u
0 

= 40 m/s 
Tw - T0 = 1,3 K. Het temperatuurprofiel in de grenslaag ontstaat 

door de visceuz: dissipatie ~diss· ~diss hangt kwadratisch af van de 
snelheidsgradient au;ay. Na het loslaten van de grenslaag wordt au;ay 

snel kleiner en ~diss nag sneller kleiner. In de schuiflaag mogen we 
daarom ~diss verwaarlozen. Vgl. (3.25) wordt nu 

dT /.. 
' a= -

pep 
(3.26) -= 

dt 

Merk op dat (3.26) geheel analoog is aan de werveldiffusievgl. dn/dt 
= v •6n. De overeenkomst wordt gegeven door: de verhouding v/a = 
vpcp/A. =Pr= 0,7. De temperatuur- en werveldiffusie spelen zich af 
op dezelfde lengteschaal. De temperatuur in de caviteit is een paar 
graden hoger dan T0 (zie par. 2.1). Het temperatuursprofiel voor x=O 
zou er dus uitzien als in fig. 3.7. 

TCQv · 

fig. 3.7 : Schematische weer
gave van het temperatuurspro
fiel direkt na het loslaten 
van de grenslaag. 

De discontinuiteit in het temperatuursprofiel bij y=O zal in werke
lijkheid natuurlijk nooit optreden. Hooguit kunnen we daar een sterke 



-36-

temperatuursgradient verwachten. Geheel analoog aan het verhaal over 
de werveldiffusie, zal het temperatuursprofiel snel "glad" warden. We 
kunnen daarom een monotoon verlopend glad temperatuursprofiel verwach
ten in de schuiflaag. 
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HOOFDSTUK IV RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1 Inleiding. 

Er is gemeten bij twee hoofdstroomsnelheden: U
0 

= 20,5 m/s en 
40,9 m/s. Bij de stroming van 20,5 m/s treedt een sterke resonantie 
in de caviteit op (: 283 Hz). Een zwakkere resonantie van: 630 Hz 
treedt op bij de andere snelheid. Seide resonanties zijn van de !A 
mode, d.w.z. de diepte van de caviteit is ongeveer !A· De zuiger 
werd nu voor beide snelheden zodanig ingesteld dat de resonantie 
verdween. Vervolgens werd de caviteit gedempt met watten, om de 
akoestische responsie van de caviteit tot een minimum te reduceren. 
Het effekt van deze demping is te meten met de microfoon in de kop 
van de zuiger. Dit is gedaan bij u0 = 20,5 m/s en een zuigerstand 
van 33,3 cm. Het resultaat is weergegeven in fig. 4.1. Zo op het eer~ 
ste gezicht lijkt er weinig verschil: alleen de piek bij 664 Hz 
wordt weggedempt. De andere pieken in het spectrum warden veroor
zaakt door trillingen in de constructie van de meetopstelling en 
onvolkomenheden in de ladingsversterker, die het signaal van de 
piezo-microfoon versterkt. Met de piezo-microfoon is verder niet meer 
gemeten: alle metingen zijn gedaan met de Mach-Zehnder interferometer 
(kortweg MZ). Het grate voordeel van de MZ is dat de stroming niet 
verstoord wordt. Een ander voordeel is zijn grate gevoeligheid. Dit 
komt ondermeer doordat alle fluktuaties over de gehele caviteit
breedte warden meegenomen. Nadelen zijn: de laserbundel gaat door 2 
grenslagen heen (waarschijnlijk wordt daardoor extra ruis toegevoegd), 
an de resultaten exact te interpreteren moet het dichtheidsprofiel in 
de schuiflaag bekend zijn en door de kromming van het dichtheidspro
fiel treedt vervorming van het signaal op. Dit is gedemonstreerd in 
fig. 4.2. Hier zijn de dempingswatten weggehaald en de caviteitdiepte 
is zodanig ingesteld dat er resonantie optreedt 



-38-

. 

4 5 
..f oc 2CXDlz) 

'l'A 

1 

1 2 4 5 
..f 

fig. 4.1 Effekt van dempingswatten in caviteit. ex 2CXXJHz) 
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fig. 4.2 : Harmonische vervorming van het signaal bij sterke 
fluktuatie. De uitgangsspanning is absoluut weergegeven. De 

MZ-amplitude v0 was : 4 Volt. 

Bij resonantie is de fluktuatie maximaal, maar ook bij gedempte 
caviteit kunnen de uitwijkingen blijkbaar zo groot worden dat er 
harmonische vervorming optreedt. Bekijk daartoe fig. 4.3, dat een 
typisch spectrum laat zien, zoals dat in het laatste deel van de 
schuiflaag gemeten wordt. De 11 echte" piek bevindt zich bij 400 Hz. 
Harmonischen zien we sterk bij 800 Hz en zwak bij 1200 en 1600 Hz. 
Als er harmonischen voorkomen in de stromingsfluktuaties zelf, kun
nen deze dus niet onderscheid~n worden van de "meetharmonischen". 

5 
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fig. 4.3 : Harmonische vervorming van het signaal bij niet zo 
sterke fluktuatie. De uitgangsspanning is relatief t.o.v. v0 
weergegeven. POWER is opgegeven t.o.v. v0. 

We hebben ans beperkt tot metingen in het y=O-vlak. Daar bevindt zich 
namelijk het buigpunt van het snelheidsprofiel en de maximale fluktua
tie. Dit blijkt uit fig. 4.4 waarin de spectra zijn afgebeeld gemeten 
voor x=5 mm, bij resp. y=-~, 0 en+~ mm. Merk op dat het deel van het 
spectrum beneden 100 Hz is weggelaten. Dit is oak gedaan voor de spec
tra verderop in dit verslag. Onder de 100 Hz vinden we geen belangrij
ke informatie van de schuiflaag. Bovendien wordt daar het spectrum 
vertekend door de terugkoppeling van de MZ (zie par. 2.2). In de vol
gende paragraaf schetsen we een beeld van de ontwikkeling van de 
schuiflaag aan de hand van de gemeten spectra. 
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fig. 4.4.a : x=5 mm, y=-~ rrun. 
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fig. 4.4.b x=5 rrrn, y=O mm. 
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fig. 4.4.c x=5 mm, y=+~ mm. 

4.2 Spectra in de schuiflaag. 

In deze paragraaf zullen we laten zien dat het gemeten spec
trum sterk afhangt van de plaats in de schuiflaag. Dit is een gevolg 
van het veranderende schuiflaagprofiel. Meer hierover in de volgende 
paragrafen. Fig. 4.5 geeft de meetserie weer van u0= 40,9 m/s. De 
meetserie van 20,5 m/s gaf een geheel analoog beeld. De MZ-amplitude 
was steeds 4 Volt. 

5 
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fig. 4.5.a : x=l mm. Het spectrum heeft 
een 1/f afhankelijkheid. Bovendien zijn er discrete 
frequenties aanwezig: 300 Hz (laserbrom, zie par. 2.3), 
820 Hz, 1006 Hz en 2040 Hz. De laatste twee zijn waarschijn-
lijk parasitair, d.w.z. warden buiten de schuiflaag opgewekt. 
Men moet namelijk bedenken dat geluidsgolven die de "scherpe" 
stroomopwaartse hoek treffen daar een wervelsterkte fluktuatie 
in de schuiflaag induceren. · 
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fig. 4.5.b : x=l mm. 
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fig. 4.5.c : x=2 mm. Door het instabiliteitsmechanisme 
zijn de frequenties rand de 6kHz sterker vertegenwoordigd. 
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fig. 4.5.d : x=5 rmn. Geeft hetzelfde beeld als fig.4.5.c 
alleen de 11 bult 11 in het spectrum is naar links verschoven. 
Merk op dat het vermogen van het signaal steeds grater wordt. 
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fig. 4.5.e : Het glooiende spectrum van de vorige plotjes 
begint in discrete frequenties uit elkaar te vallen. 
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fig. 4.5.f : Het beeld van 4.5.e zet zich vaart. 
De pieken warden nag geprananceerder. Enkele van deze 
pieken zijn meetharmonischen.x=15 mm. 
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x=20 mm. Analoog aan 4.5.f. 
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fig. 4. 5. i x=27 mm. 
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4.3 De lokale versterking in de schuiflaag. 

Door twee spectra op elkaar te delen, die op een kleine afstand 
dx van elkaar gemeten zijn, verkrijgt men de lokale versterking van 
de schuiflaag. Als de spectra niet vlak bij elkaar gemeten zijn, ver
krijgt men de geintegreerde versterking. Deze zal in de volgende para
graaf behandeld warden. Fig. 4.6 geeft de deling weer van de spectra 
voor x=4 mm, y=O mm door x=3 mm, y=O mm bij u0 = 40,9 m/s. In het fre
quentiegebied rand de 3000 Hz wordt het signaal duidelijk versterkt. 
De meest instabiele frequentie f max is ongeveer 3000 Hz. Merk op dat 
voor f > 16000 Hz de onnauwkeurigheid van de deling groat is. Dit 
wordt veroorzaakt door de geheeltallige representatie van de spectra. 
Als de Fouriercoefficientenklein zijn en twee van die kleine gehele 
getallen warden op elkaar gedeeld, kan er een grate fout optreden. De 
horizontale lijn in het plotje geeft versterking 1 aan. s ________________________________ __, _____________________ ___ 

tA 

1 

fig. 4.6 Lokale versterking in x=3,5 mm. u0=40,9 m/s. 
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Door De Krui ff ( [KRU 82]) zi j n ook derge l i j ke metfngen v erri cht, met 
deze verschillen : 1. er is gemeten met hittedraadjes aan een geheel 
vrije schuiflaag (zie fig. 4.7) en 2. er werd gebruik gemaakt van een 
lange aanstroompijp, zodat de schuiflaag bij u

0 
= 20,5 en 40,9 m/s 

turbu1ent was . 

.L,ft({(/l(t.,A 

~ 

fig. 4. 7 r; I ; ; ; J I 7 7 I ; > 7 ; 7 J" - -

schuif1aag in T-stuk 
gehee1 vrije schuif1aag 

De Kruiff vond nu dat f max evenredig is aan aU/ay/max• de maximale 
snelheidsgradiOnt in de schuiflaag. Bovendien bleek dat fmax aan het 
Michalke criterium voldeed : de dimensieloze frequentie a,,..= •·fmaxl 
dU/ay/max is gelijk aan 0,2 voor maximale versterking. Blijkbaar geldt 
dit criterium dus niet alleen voor een tanh-profiel, maar ook voor 
soortgelijke profielen met een buigpunt. Dit is eigenlijk niet zo ver
WOnderlijk als men bedenkt dat het gebied rond het buigpunt de insta
bil i te i tshaard is. De vorm van het sne l hei ds profi el bui ten di t gebi ed 

is niet belangrijk, De parameter die dan overblijft om het instabili
teitsmechanisme te karakteriseren, is de snelheidsgradiOnt in het 

buigpunt. Daarom hebben we voor beide hoofdstroomsnelheden dU/ay/max 
gemeten als funktie van x. Dit is gebeurd met hittedraadanemometrie. 
De resultaten zijn vermeld in tabel 4.J en 4.2. In de tabellen zijn 
tevens opgenomen de gemeten amax= n•fmaxfdU/dy/max en de gemeten 6
neutraa l = n• f neutraa l /a U/a YI max ( f neutraa l is de frequent; e waar

boven uitdemping optreedt, Sneutraal= 0,5 bij Michalke). De letters 
a t/m d verwijzen naar fig. 4.8. 
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Tabe1 4.1 : u0 = 20,5 m/s. 

x [mm] u· [·10 3/sJ 6max 6neutraa1 
max 

1,5 28±1 0,3±0,15 0,80±0,04 
4,5 13,5±0,8 0,5±0,4 1,3±0 ,3 a) 5,5 11,3±0 ,8 0,7±0,5 1,5±0,3 
7 10,0±0,8 0,3±0,2 1,3±0 ,3 
9 8,0±0,8 0,3±0,2 1,5±0,5 

12,5 6,2±0,8 0,3±0,2 1,0±0,3 b) 

Tabe1 4.2 : uo = 40,9 m/s. 

x [mm] u• [·10 3/sJ 6max 6neutraa1 
max 

1,5 72±1 0,26±0,03 0 ,61±0 ,06 2,5 44,4±0,8 0,28±0,04 0,64±0,09 c) 3,5 33,6±0,8 0,29±0,05 0,6 ±0,1 4,5 27,8±0,6 0,26±0,03 0,5 ±0,2 5,5 23,8±0,5 0,28±0,09 0,6 ±0,2 7 20,0±0,6 0,22±0,02 0,7 ±0,1 d) 

Het va1t op dat 6 en 6 t a1 behept zijn met enorme onnauw-max neu ra 
keurigheden. De reden hiervoor wordt duide1ijk a1s we fig. 4.8 be-
kijken. Hier zijn enke1e spectrumdelingen weergegeven. Door de ve1e 
ruis is het ver1oop van de grafieken niet erg duide1ijk, zodat de 
bepa1ing van fmax moei1ijk is. De ruis wordt veroorzaakt door de 
ruis die de te de1en spectra bezitten .. De enige remedie hiervoor is 
het wegmiddelen van de ruis. Hiervoor zijn zeker 500 middelingen no
dig. Omdat de computer ±8 seconden rekent aan een meting van 1024 

samp1es, duurt een meetserie van 500 onverantwoord 1ang. We hebben 
ons daarom beperkt tot 50 midde1ingen. 
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De waardes van eneutraal zijn niet gecorrigeerd voor het verloop van 
ap/ay in de x-richting, omdat dit verloop namelijk niet bekend is. 
Dit betekent dat de horizontale lijn in de plotjes die versterking 1 

aangeeft, dus eigenlijk niet versterking 1 aangeeft. Een kleine ver

schuiving van deze lijn geeft een grote variatie van fneutraal' Als we 
alleen de waardes vane beschouwen, dan blijken theorie en experi-max 
ment met elkaar in overeenstemming te zijn. 

We stellen nu dat behalve fmax ook voor de andere frequenties 

beneden fneutraal de resultaten van Michalke qeldig zijn. Fig. 3.5 
geeft weer hoe groot de versterkingsfaktor a is voor zekere 8 = rr•f/ 
U~ax . De eigenlijke lokale versterking wordt gegeven door e-adx met 
dx klein. De geintegreerde versterking is dan gelijk aan e-Jadx. a 

is nu wel een funktie van x. In de volgende paragraaf zullen we testen 
of de theoretische geintegreerde versterking het verloop van de spec

tra in de schuiflaag kan beschrijven. 

5 

cc .t..uE-01> N- :c ::F•21:ru:i Hz l\l'M\"71'.'....• ~~~·~ ~t*..<.n . 
tA Ni- 5; Sf..z.a:.L !-ti: !!.· .. ~~:\.L= ~L-::~ ~:.·.>~ . 

4 I ! ..111 ~ , ,. . I 'I ...... ! • . I' ' I 
... : j : j 

! .. ·: 

; l 

i I t ! 

2.~ I 

1 

fig. 4.8.a Lokale versterking in x=4,5 mm. u0=20,5 m/s. 
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fig. 4.8.b Lok. verst. in x=12,5 mm. U0=20,5 m/s. 
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fig. 4.8.c Lok. verst. in x=2,5 mm. u0=40,9 m/s. 
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fig. 4.8.d Lokale verst. in x=7 mm. u0=40,9 m/s. 
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Boven in de plotjes van fig. 4.8 staan gegevens over de spectra. De 
bovenste rij heeft betrekking op het spectrum waardoor gedeeld 
wordt. Hetzelfde geldt voor fig. 4.9 in de volgende paragraaf. 

5 
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4.4 De geintegreerde versterking 

We beschouwen alleen de meetserie van 40,9 m/s. De spectra z1Jn 
al le gemeten in het y=O-vlak. Het spectrum waardoor gedeeld wordt is 
steeds het spectrum voor x=l mm. In fig. 4.9 staan 6 plotjes die het 
verloop van de geintegreerde versterking weergeven. De stippellijn in 
de plotjes stelt de theoretische curve voor. De theorie voo~spelt de 
ligging van de gemeten krommes goed, zelfs de amplitudes komen over
een. We merken hierbij op dat oak deze grafieken niet gecorrigeerd 
zijn voor het verloop van ap/ay in de x-richting. ap/ay zal steeds 
kleiner warden omdat door temperatuurdiffusie het temperatuurprofiel 
in de schuiflaag afgevlakt wordt (zie par. 3.4). De gemeten krommes 
moeten dus hoger komen te liggen, ofwel het neutrale niveau en dus 
oak de theoretische curves komen lager te liggen. De theoretische 

krommes houden op bij fneutraal (fneutraal volgens Michalke). 
Een verschil tussen theorie en experiment treedt op bij de lage 
frequenties. Misschien is dit inherent aan de wijze van meten. Als 

dit niet zo is, dan is er blijkbaar oak nag een f neutraal aan de on
derzijde van het spectrum. Deze tweede fneutraal zou dan veroorzaakt 
moeten warden door de verandering van het snelheidsprofiel. In dit 
verband is het aardig te wijzen op een tweede publikatie van Michal
ke. In dit artikel [MIC 69] past Michalke lineaire theorie toe op een 
algemener snelheidsprofiel dan het tanh-profiel. Uit zijn numerieke 
berekeningen blijkt dat de versterking van lage frequenties niet 
afhangt van de vorm van het snelheidsprofiel. Op grand van dit resul
taat zegt Michalke dat verstoringen met lage frequenties de meeste 
kans op groei hebben dan hogere frequenties in een schuiflaag met 
veranderend snelheidsprofiel. Dit wordt door metingen aan geheel 
vrije schuiflagen bevestigd. Als we deze resultaten mogen toepassen 
op de schuiflaag in het T-stuk, dan bestaat er dus geen f t 1 . neu raa 
aan de onderzijde van het spectrum en kan de discrepantie tussen 
theorie en praktijk te wijten zijn aan de meetmethode. 
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fig. 4.9.a : Geintegreerde versterkfog tot x::;3 mm. 
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fig. 4.9.b Geint. verst. tot x=6 rrun. ac «Ditz) 
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fig. 4.9.c Geint. verst. tot x=lO mm. 
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fig. 4.9.d Geint. verst. tot x=15 mm. 
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fig 4.9.f Geint. verst. tot x=25 mm. 
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4.5 Terugkoppeling in de schuiflaag. Resonantie. 

We zullen in deze paragraaf bekijken of er een verband bestaat 
tussen de resonantiefrequenties van het T-stuk en de metingen die we 
verricht hebben bij gedempte caviteit. In paragraaf 4.2 zijn de spec
tra in de schuiflaag besproken. In het laatste deel van de schuiflaag 
treedt een discretisatie van het spectrum op. Fig. 4.10 laat dit nog 
eens zien : er is een brede piek in het spectrum bij 400 Hz. Harmo
nischen van deze piek zien we bij 800 1 1200 en 1600 Hz. De harmoni
schen zijn zeer waarschijnlijk een gevolg van de meting zelf ( 11meet
harmonischen11). De piek bij 35 Hz wordt veroorzaakt door de laag
frequente tegenkoppeling van de interferometer. Dit spectrum is ge
meten in het punt x=26 mm, y=O mm. Vrijwel hetzelfde spectrum echter 
wordt gemeten in het gebied 15 mm < x < 27 mm, -2 mm < y < +2 mm : 

1'A 

2 

1 

fig. 4.10 Representatief spectrum voor het 
laatste deel van de schuiflaag. 

u- 20.5 14/S 
X• 26.0 MM 
Y• 0.0 MM 

CATI.JM- 83J517 
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de piek blijft bij 400 Hz liggen. Bij andere hoof~stroomsnelheden 
zien we hetzelfde verschijnsel optreden. Fig. 4.11 laat zien hoe de 
frequentie van de piek afhangt van u0 

12.00 

r { [H7.] 

\000 

600 0 

,00 

0 

'400 

100 

\0 2.0 30 '40 so 60 

fig. 4.11 : De 11 discrete 11 frequenties in het laatste deel van 
de schuiflaag als funktie van u0. 

De punten in de grafiek blijken bij benadering op een rechte lijn te 
liggen. De reciproke van de helling van de lijn is 53 mm. Dit is onge
veer het dubbele van de caviteitbreedte (28 mm). Vatten we het ver
schijnsel op als een golf met frequentie f en fasesnelheid kU 0 dan is 
de bijbehorende golflengte dus ongeveer gelijk aan de caviteitbreedte. 
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Dit wijst op een terugkoppeling in de schuiflaag. Bekijk daartoe het 
spectrum in fig. 4.12, gemeten vlak na de stroomopwaartse hoek. 

2 

l 

DlD~L__~~~-1~~~~~2~~~~~~3:---~~~~~,;--~~~~5 

--f 
fig. 4.12 : Spectrum voor x=l mm,y=O mm. U0=20,5 m/s. oc Gltz) 

We zien weer de laserpiek van 300 Hz en de parasitaire piek bij 1 kHz. 
De parasitaire piek wordt veroorzaakt door een buiten de schuiflaag op
gewekte geluidsgolf, die de stroomopwaartse hoek treft. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat de piek bij 465 Hz ook parasitair is. De ge
luidsbron van deze golf bevindt zich zeer waarschijnlijk bij de stroom
afwaartse hoek van de caviteit, waar zich precies het omgekeerde af
speelt : de hydronamische schuiflaaggolf wekt daar geluidsgolven op. De 
frequentie van 465 Hz zit in de brede piek van het spectrum gemeten 
in x=26 mm. Dit wordt ook waarg.enomen bij de andere hoofdstroomsnelheid. 

Als de waargenomen verschijnselen inderdaad warden veroorzaakt 
door terugkoppeling, meet de fasetoename bij het doorlopen van een cy
clus gelijk zijn aan een veelvoud van 2rr. We zullen de cyclus even na
gaan . Stroomopwaartse voortplanting van de geluidsgolf : fasetoename 
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•2lt 

= 28·10~
3

/Aak ~ 0. Inductie van wervelsterkte verstoring in x=O : 
fasetoename =rr want s = 0 aldaar. Voortplanting van verstoring : 
fasetoename ~ 2rr (fasesnelheid = ~u0 ;. Produktie van geluidssignaal 
bij stroomafwaartse hoek :fasetoename ~ rr. De totale fasetoename is 
dus gelijk aan 4rr. N.B. de fasetoename van ongeveer rr bij de stroom
afwaartse hoek betekent niet dat s = O aldaar, daarvoor is de stro
mingssituatie te ingewikkeld. De fasetoename bij de voortplanting 
van de verstoring in de schuiflaag en de produktie van het terugkop
pelsignaal bij elkaar is gelijk aan 3rr. 

Er is sprake van een schuiflaagresonantie. De resonantiefrequen
ties zullen we sheartones noemen. De caviteitsresonantiefrequenties 
noemen we cavitytones. Nu werpt zich direkt de vraag op of de shear
tones hetzelfde zijn als de cavitytones. M.a.w. als we de dempings
watten weghalen en de caviteitdiepte juist afstellen, groeit de zwak
ke sheartone dan uit tot een cavitytone. Dit is niet het geval : 

u0 = 20,5 m/s : sheartone =465 Hz, cavitytone = 283 Hz, u
0 

= 40,9 m/s: 
sheartone = 820 Hz, cavitytone = 630 Hz. Moonen vond dat de cavity
tones voldeden aan de relatie : f•b/c = q + n, waarin f de frequen
tie is, b de schuiflaagbreedte (=28 mm), c de fasesnelheid (=~U0 ) ,n 
= 0,1,2,3 .... en q = 0,45. Bij onze sheartones is q~ 1. Het verschil 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de processen bij de stroomaf
waartse hoek. 

Het ziet er dus niet naar uit dat de lineaire schuiflaagbeweging 
verzadigt bij resonantie. Het resonantieproces zal waarschijnlijk als 
volgt in zijn werk gaan (zie oak fig. 4.13). 

fig. 4.13 : Resonantie
proces in 5 deelproces
sen opgedeeld. 
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1. De staande golf zorgt voor de stroomopwaartse beinvloeding. Fase
toename h~erbij is gelijk aan nul. 

2. De akoestische golf induceert een verstoringswervelsterkte in de 
hoofdstroming (fasetoename ~ rr). Het loslaatpunt van de hoofdstroming 
kan nu iets gaan meefluktueren. 

3. De verstoring plant zich voort door de sterk veranderende schuif
laag. De verstoring zal vrijwel niet aangroeien. Waarschijnlijk mag 
men hier lineaire theorie toepassen. 
4. De schuiflaag verandert langzaam van vorm. De verstoring krijgt nu 
pas de kans om exponentieel aan te groeien. De schuiflaagbeweging wordt 
niet-lineair. 

5. De sterk fluktuerende schuiflaag produceert geluidsgolven bij de 
botsing met de scherpe stroomafwaartse hoek. Deze drukfluktuaties 
vormen de geluidsbron voor de staande golf. 

In het volgende hoofdstuk zullen we het belangrijkste neg eens resu
meren en suggesties doen voor verder onderzoek. 
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HOOFDSTUK V SLOTOPMERKINGEN 

Uit dit afstudeerwerk is gebleken dat : 

- De schuiflaag in het T-stuk zich gedraagt als een geheel vrije 
schuiflaag. 

- De schuiflaagbeweging bij akoestisch gedempte caviteit beschreven 
mag warden met lineaire theorie. 

- De numerieke berekeningen van Michalke bruikbaar zijn om de aan
groei van de instabiliteitsgolf in een veranderende schuiflaag te 
beschrijven. 

- De lineaire schuiflaagbeweging blijkt niet gewoon door visceuze 
effekten te verzadigen bij resonantie. 

Suggesties voor voortzetting van het onderzoek 

- De metingen in dit verslag zouden nog eens uitgebreid en vooral 
veel nauwkeuriger overgedaan moeten warden. Het verdient aanbeveling 
om ook metingen te doen met hittedraadjes, zodat beide meetmethoden 
vergeleken kunnen warden. De interferometer heeft last van 11 meethar
monischen11. Bij hittedraadjes is dit niet het geval. Hittedraadane
mometrie kan echter wel de stroming verstoren. 

- Er is in de vakgroep nog geen onderzoek verricht aan de interaktie 
tussen de schuiflaag en de stroomafwaartse hoek van de caviteit. Hoe 
warden de drukverstoringen opgewekt en hoe groot zijn ze? Het is best 
mogelijk dat bij flinke resonantie de geluidsbron in de schuiflaag 
gevormd wordt door de heen en weer klapperende schuiflaag zelf, zodat 
bovengenoemde interaktie niet van belang is. Nader onderzoek moet uit
sluitsel kunnen geven. 
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APPENDIX 

In deze appendix worden enige programma's beschreven, die te maken 
hebben met het berekenen en verwerken van spectra. Voordat enig pro
gramma gerund kan worden dient eerst het programma GDLIB in het bi
bliotheekgeheugen van ce computer gezet te worden. Dit gebeurt met 
het commando LOAD GDLIB. Daarna kunnen programma's in het werkge
heugen gehaald worden en met het RUN commando gerund worden. Door 
achter RUN de programmanaam te zetten, hoeft het programma niet eerst 
in het werkgeheugen gehaald te worden. N.B. de beschikbare ruimte in 
het werkgeheugen van de computer kan met 6kbyte vergroot worden als 
men met het EXEC-commando het PEP EDITOR programma eruit gooit (zie 
handleiding bij computer). Men kan echter dan alleen maar programma's 
runnen en procedures uit GDLIB aanroepen. 

In GDLIB zijn procedures opgenomen die vaker in de programma's 
terugkomen. GDLIB is een uitgebreide versie van FREQAN, het biblio
theekprogramma dat Burm geschreven heeft (zie [BUR 83], FREQAN is in
tussen vernietigd). Er volgt nu een korte uiteenzetting over de pro
cedures in GDLIB. 
TTY! : maakt verbinding tussen terminal en computer (plotter wordt 
ontkoppeld). TTY2 : maakt verbinding tussen plotter en computer (ter
minal wordt ontkoppeld). De procedures in regel 1220-1310 zijn machi
netaalprocedures, die benodigd zijn om snel een spectrum te berekenen. 
Uitleg over de procedures in regel 1360-1410 en 1620-2500 vindt U in 
[BUR 83]. De procedure GRAFIEK geeft het spectrum in histogramvorm. 

TEXT biedt de mogelijkheid om een willekeurige tekst op de plotter 
uit te laten schrijven. De belangrijke procedure VULAR verricht de 
meting. In de beschrijving van FREQAN in [BUR 83] vindt U ook een 
procedure VULAR. Deze VULAR werkt echter met een andere triggermode 
dan de nieuwe procedure. Met de nieuwe triggermode verloopt de meting 
efficienter. Van GDLIB is een listing gegeven. 

Het programma MZ (afkorting van Mach-Zehnder) is het eigenlijke 
meetprogramma dat als eindresultaat een gemiddeld spectrum aflevert. 
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Snelheid : 1024 samples: 8 sec. per meting, 512 s~mples: 4 sec. per 
meting. Na het einde van de meetserie kunt U het gemiddelde spectrum 
opslaan in de file DATA op het achtergrondgeheugen. Dit spectrum kan 
naderhand nog eens op de terminal uitgetekend worden met het programma 
MAX. Bovendien biedt MAX de mogelijkheid om van het spectrum (of een 
willekeurig deel daarvan) het maximum te bepalen. Het progranma DIV 
deelt 2 spectra uit DATA op elkaar. Het resultaat van de deling wordt 
automatisch opgeslagen in deel 43 van DATA (het is aan te bevelen dit 
deel van DATA dan ook nergens anders voor te gebruiken). Van MZ is op 
de volgende bladzijdes een listing gegeven. 

Met het programma PLOT tenslotte kan een spectrum uit DATA uit
geplot worden. In deel 1 t/m 42 staan gewone spectra, in deel 43 staat 
een deling van 2 spectra. Het programma tekent eerst het spectrum uit 
op de terminal en vraagt daarna of U een logaritmische y-as wilt heb
ben. Zoja, dan verschijnt op de terminal een logaritmische grafiek, 
waarvan de boven- en ondergrens van de y-as nog aangepast kunnen war
den. Een van de twee grafieken, de lineaire of de logaritmische, kan 
daarna uitgeplot worden. Ook van PLOT is een listing gegeven. 
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lOOODECLARE 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 

tt~l = PROCEDURE 

tt~2 = PROCEDURE 
BEGIN set_devicelconsole• 

can = 24 
en1 = 25 
S•Jb = 26 
fs 28 
SIS 29 
IJS 31 

codeO: ARRAY 
codel: ARRAY 
code2: ARRAY 
code3: ARRAY 
code4: ARRAY 
codes: ARRAY 

0 OF r1at2 
0 OF nat2 
0 OF nat2 
0 OF nat2 
0 OF nat2 
0 OF r1at2 

c4400, 240; 

CDL JB 

F'ROCEDURE Y•Jlrel(nl• n2: nat2, fa1<.: intesier• re: ARRAY 0 OF i11t2) ~iT cudeOCOJ 

PROCEDURE hanCnl, n2: nat2, hanfac: ARRAY 0 OF real• re: ARRAY 0 GF int21 
AT codelCOJ 

PROCEDURE fftCra, ia: ARRAY 0 OF int2, inv: nat2, scale: REF int2l 
AT code2[0J 

PROCEDURE 111id<n1, n2: nat2• tel: intesier• fac: real, resm: 1~RRAY 0 OF r"al, 
re, i~: ARRAY 0 OF int2l AT code3COJ 

PROCEDURE wortelCnl• r12: nat2• fak.: real, resm: ARRAY 0 OF real• 
resr~s: ARRAY 0 OF nat2> AT code4COJ 

PROCEDURE teken_sirafiekCn, maxa: nat2, ar: ARRAY o .• n-1 OF nat2l 
AT code5COJ 

PROCEDURE Point(x, ~: nat21 AT coae5C1J 

PROCEDURE fastCcharacter: nat21 AT code5C2J 

PROCEDURE S!rafiekCnl, n2• maxa: nat2, ar: ARRAY 0 OF nmt2l 
DECLARE 

J, k: r1at2 
fl, r2: real 

BEGIN 
fl := 800/n2 
f2 := 600/maxa 
FOR IN n1 .. n2 
DO 

J := roundClOO+i*fll 
k := roundC100+arCiJ*f2) 
fastc291 

~~-~ c -- ·iooint c J' l\!O) 
1560 POint(J, k) 
1570 OD 
1580 fastC311 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
171.0 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 

fast(241 
END 

PROCEDURE enter_normal 
BEGIN 

fast<us) 
fastCcan) 

END 

PROCEDURE enter_text 
BEGIN 

END 

fastCsisl 
fastCusl 

PROCEDURE enter-Point 
BEGIN 

fastCfsl 
END 



1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2000 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
23~0 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
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PROCEDURE enter_vector 
BEGIN 

fast<ss> 
END 

PROCEDURE start-Point<P• a: nat2l 
BEGIN 

enter_vector 
Point<P• a) 

END 

PROCEDURE vector_Point<P• a: nat2l 
BEGIN 

Point<P• al 
END 

PROCEDURE clear_sraPh 
BEGIN 

fastCeel 
END 

PROCEDURE clear-9raPh2 
BEGIN 

END 

enter;...vect.or 
clear-•raPh 
enter-normal 

PROCEDURE clear_normaltext. 
BEG'IN 

fast<sub> 
END-

PROCEDURE assen<sfl int&ser• maxamP: real) 
BEGIN 

END 

sf := sf DIV 10 
maxaeP := maxamP/5 
enter_vector; clear_sraPh; clear_normaltext 
start-Pointc100, 700> 
vector-Point<lOO, 120> 
start_Pointc120, 100) 
vecto r_Point < 9(fo-;--i 00) 
start_Pointco, Q); vector_po1nt(1000· J.; ve~tcr_~c•iGt~:c00, 1 ~v1 

vector_Point(Q, 750); vector·_Poir1t(0, v, 
FOR i IN 0 .. 5 
DO 

Q[I 

st~rt_Point(160*i+100• 110l 
vector_Point(160*i+100, 90. 
start_Point(160•i+100• 70) 
enter_trH:t 
write(i: 1) 

FOR i IN 0 .. 5 
DO 

Q[I 

start_Pointl70• 120•it100l 
enter_te:·:t 
write( i: 1l 
start_po1nt<90• 120•it100l 
vector_pointl110r 120*i+100l 

writeln 
start_PointCSOOr 501 enter_text write<'--> f'J 
start_PointC850o 25> enter_te:.:t write<'<:<'• sf! 1, 'Hzl"> 
start_Point<551 600) vector_Pointl55• 501 
vector_Point<62r 6401 start_Point<531 50) 
vector_Point<48• 6401 start_Point(31 6 5) 
enter_te>:t 
write('(X'• maxamP: 9, ')') 
start-Point<28• 6201 enter_Lext 
write('A'l 
enter_normal 



2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 

2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
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f'ROCEDURE text 
DECLARE 

str: ARRAY 1,,79 OF char 
len: natl 

BEGIN 
writeln 

END 

writelnC'Tekst? Cmaximaal 1 1·esel en afsluiten met@ l'l 
writeln 
readCstrl 
len := O 
FOR i IN 1 .. 79 
DO 

OD 
tt~2 

WHEN strCiJ 
len := i 

'Ii' EXIT 

writeC'lLB', strCl .. lenJ, chr(3)) 
tt~l 

PROCEDURE vularCaantal1 trisnivo1 fak: nat2• re: REF ARRAY 0 OF int2l 
DECLARE 

f': nat2 
mem = 2048; adc = 3072; PS = 128 
eindadres1 trisadres: inteser 

BEGIN 
bis-ebladc• 51 
bic_ebCmem. O> 

?ut_eblme111+1, 01 
bis-ebl111e1111 O> 
Put_eb(Ps+l• aantal-ll 
Put_ebladc+2• trisn1vo> 
?ut_eb ( adc' 3 l 
WHILE NOT bit_eb1acc1 7l DO CD 
bic_ebln1em• 01 
eindadres := set_eblmem+ll-1 
trisadres := eindddres-aant.1+1 
IF trisadres < 0 THEN tr1sadres .- trisadras~4056 FI 
?ut_ebCmem+l• trisadresl 
vulrel<O• aantal-11 falu reJ 

292.0 ENI1 
2930 
2940BEGIN 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020END 

load_codeCcodeO• 'DK:VULRE1.GDA'l 
load_codelcodel• 'DK:HAN.GDA'l 
load_codelcode2• 'PEf':FFT.f'EA'l 
load_codeCcode3• 'OK:MID.GDA'l 
load_codeCcode4• 'DK:WORTEL.GDA' I 
load_codeCcode5• 'DK!TEGRAF.GDA'l 
monitor 

1000 DECLARE 
1O10 aantal, tr isse rni vo' r11Jmoe r' nanr. 1 n::. • 
1020 
1030 
1040 
1050 
1000 
1070 
1080 
10~0 

1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 

naw' ruulfac, alias1n9, 
dis?, n, grens: nat2 
son .. factor: real 
~' ~' U• Psus, scale• vO: real 
vref, !bin• ma;·~! reai 
srens01 fav .. : r1at2 
O•Jt: file 
linr vraa::i: r1at2 
v r-aa:s2: r1a t2 
isf: int2 
sf: inteser 
ses: ARRAY 1 •• 30 OF real 
ar: ARRAY 1 •• 2 OF inteser 
in" re: ARRAY 0 OF int2 
resm: ARRAY 0 OF real 
resrms: ARRAY 0 OF nat: 
hanfac: ARRAY 0 OF real 

MZ 
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1190 BEGIN 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 

1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
171..0 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

clear_normaltexti clear_sraPh2 
writelni writel1d writelr1 
writeln<I 9, 'Aantal samPles in'l 
write l r1 ( : 11 , / e e r1 Ille t. i 1·1 g / ' : 5 0 ' ,. Sa"' P l t? f re G •.Jent.: i e ,. I 
writelni writeln 
writeln<: 281 'Trisserriiveau < ir1 n1V) 'l 
writelni writeln 
writelnll 28• 'Hanning filter 11;0)' 1 

writelrd writeln 
writeln< I 281 'Aantal n1etinsen·) 
writelni writeln 
writeln<: 16• '0111 de hoevC!el n1etinsen een Plotje 7') 

writelnl writeln 
writeln<: 111 'Versterldn;isfal<.tor'• : 43, 'Laa!ildoorlaat fiit~·r (1/0)' l 
writelnl writelni 
start_PointC1001 1551i vector_Point<95o, 155l 
vector_pointC9501 7501i vector_PointllOO, 750Ji vector_PointClOO, 155) 
start-Pointc220, 6551 
enter_ text 
readCaantall 
start_PointC7701 655l 
enter_ text 
read<sf l 
trissernivo I= 5000 
start_PointC490, 560> 
enter-text 
write<tri99ernivo: 51 101 
start_Point<5101 465l 
enter_ text 
read(hanninsl 
start~Point<5151 370> 
enter_ text 
read(nu111ber> 
start-PointC5151 2751 
enter_text 
read(nl 
IF n = 0 THEN n := number FI 
start_Point<300, 180) 
enter-text 
readCn1ulfacl 

start_PointC750• 1801 
enter_te>:t 
read(aliasir1si) 
scale I= l 
fak. I= 14 
enter_nor111al 
extendCre• aantall 
extend(im• aantall 
extend(resm. aantal DIV 21 
extend<resrms• aantal DIV 21 
tri9Sernivo I= roundCtri99ernivo•4096/10000l 
srens I= aantal DIV 2-1 
clear_normaltext 
clear_siraPh2 
IF hannins 
THEN 

f ak : = 7 
writeln('Hannins-coefficienten worden berekend'J 
writeln(''Even' seduld a.u.b.') 
extendChanfac1 aantall 
factor I= 2*Pi/aantal 
FOR i IN o •• aantal-1 
DO hanfacC1J I= 1-cos(factor*il OD 

FI 
clear_normaltext 
write('Ondersrens van spectrum ?<in Hz> ') 
readC9rens0ll writeln 
SrensO I= round(grensO•aantal/sfl 
writel'Bovensrens van SPectr•Jlll? <in Hz)') 
writeCsf/21 61 Oli writelnl writeln 
writel'Datum ='• date: 7: 101; writelni writeln 
writeC'x? CmmJ ') 
read I xi l writeln 
write{''='? CmmJ ') 
readC':ll l writeln 
writel'Psus? CmmH20J ') 
read(Psusll writeln 
write< 'VO ? CVoltJ 'l 
readCvOli writeln 
u I= sortl16.35*Psusl 



2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 

2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
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FOR k IN 1 •• number 
DO 

OD 

clearCim) 
vular<aantal• tris!llerniYO• fa~" rel 
IF hannins = 1 THEN hanco, aanta1-1, hanfa~, rel FI 
fftCre, ill• o, isf) 
factor := 2*<2**isf l**2/aantal**2 
midC!ilrensO• Sirens• k• factor• resm. re• i~1) 
IF k = number THEN resmCOJ := resmCOJ/2 FI 
IF k MOD n = 0 OR k = number 
THEN 

wortel C!!lrensO• Sirens, fa~" resm• resrmsl 
assenCsf, 5/Cmulfac•scale*vOll 
start_PointC140, 7201 
enter_text 
write ( 'N=' , k: 3: 10 I 
enter_vector 
tel<.er1_srafiek(Srens+1, roi.md\2048/scalel, resrms) 
enter_r1or111al 
IF k = n OR k = number 

THEN 
new := 1 
WHILE new = 1 
DO 

OD 

writelnl'Wilt Ude w-as oPnieuw schalen ?') 
writeC'CJa=l•nee=OJ 'l 
read(newl 
IF r1ew = 1 
THEN 

FI 

cl ea r_r10 rma l te:-:t 
writelnC'Oude schalinssfaktor is '• scale: 5: 1, 

.Wat is de') 
write('nieuwe schalinssfaktor? ') 
read I scale> 

•ssen(sf• S/Cmulfac•scale•vOll 
enter_vector 
teken_srafiek<srens+l• roundC2048/scale), resrmsl 
enter_nor111al 

FI 
ELSE 

FI 

clear_normaltext 
writeln<k> 

so• := 0 
FOR i IN 1.,Sfrens DO so11 != som+resmCiJ OD 
so• := so11*100/4096**2 
so111 := so11/(mulfac•v0>**2 
start_PointC140• 720) 
enter-text 
writeln< 'N=' 1 nu111ber: 3: 10, : 9, 'sf='' sf: s: 10, 

: 19, 'res='• sf/aantal: 61 1, : 30, 'Power='• som: 10> 
IF hannins = 1 OR aliasins = 
THEN 

writeln 
write<: 40, 'filters!' I 

FI 
IF hannins = 1 THEN writeln<: so, 'hannins'I Fl 
IF alias ins = 1 THEN writelnC: so, 'anti-aliasins') FI 
enter_nor111al 
clear_nor11altext 
wri~e<'In welk deel van DATA wilt U het spectrum saven' ') 
readCvraas) 
arClJ := aantal DIV 2 
art:2J := sf 
sesC1J := srensO 
sesC2J := srens 
sesC3J := scale 
sesC4J != mulfac 
sesCSJ := 1/Cscale•mulfac•vOl 
Ses!C6J := trissernivo•l0000/4096 
sesC7J := number 
sesC8J := hannins 
sesC9J != aliasins 
sesClOJ := som 
9eSC11J := x 
sesC12J != \I 

sesC13J := •J 



2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
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9eSC14J ;,, date 
looku,._fileCout, 'DATA'l 
seek_bJockCout, 3•<vraas-tJ> 
l"•Jt_arra1<(01Jt, arci.. 2J) 
l"ut_arraw(out, resrmsco •• srensJl 
l"ut_arra1<Cout, sesc1,,30JJ 
clear-normal text 

writeC'Wilt U een l"lotJe ?(~a"1•nee"0J read<vraas2J 
IF vraas2 " 1 
THEN 

2930 
2940 
2950 
2960 ELSE 

clear_normaltext; clear_sra,.h2 

"" tolo< ''"°"'"• 0.,.,1.,,0 lo 0 .. 1 ', "°"" " 1 o, • ,
00 

o,r;, ·, 
writeln 

writeln('Toets in OP terminal : RUN PLOT <CR> 'J writeln 
2970 
2980 
2990 END 

FI 
clear_normaltext 

1ooor1ECLARE 

1010 aant, sro, sr1, nmb, han, •li: nat: 
sfr, datum: inteser 
sc1, sscr, sm, x, ~' u: real 
~:2, ~2, sm2, IJ2! real 
l"art, han2, al12: nat2 
Pldl ARRAY 0 OF nat2 
new, lin: nat2 
min, max, vref: real 
ls: ARRAY 0 OF nat2 

PROCEDURE assenstelsel<xo: nat2) DECLARE 
1<1<: real 
wnul, int: inteser 

BEGIN 

write('IINIIP•, xo, 1400, lx0-4000), 7000) 
writec·1sc·, o, 2048, o, aant12, 'ISP11·1 
write I 'DRO, 1ISR-1,15, 1, 4; • l 
write('IPA0,01•1 
IF lin " 0 
THEN 

write('IXTIPA•, o, -•ant/60> 
writelnl'ILBo·, chrl3>, 'PAo,o;•l 
FOR i IN l.,5 
DO 

PLOT 

1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 

OD 
write<'IPitPR•, 204815, O, ,.IXTPUPR·, o, -aant/60> 
writelr1('ILB·, i: 1, chr(3), 'IPA•, i*2048/5, Ol 

writeln<'IPA•, 1730, -aant130, 'ICSllLB-A•, chr<3ll IF Part = 43 
THEN 

FI 
ELSE 

1<sc1 I= 1<sc1•204011040 
write('IPA•, 1900, -aant/141 
writelnl'ILB<x·, 1<sc1: 9, ')•, chrC3lJ 

write('IF'A', 20481<5•wscu, o, 'IPDPR·, o, aar,t12, •;pu;·; 



1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 

1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1 '770 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 

END 

FI 
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writeC'iPDPA2048•0iPUi'I 
~nul :• roundlmax-minl 
int :• 5 
WHILE ~nul DIV int > 5 DO int I= 2*int OD 
IF int >= 80 THEN int !• 100 FI 
~nul I• -inttint*roundCmin/intl 
WHILE ~nul <• max 
DO 

OD 

IF ~nul >• 111in 
THEN 

FI 

~~ I• 2048*<~nul-minl/lmax-minl 
writeC';PA'• ~~• o, 'iXTF'UPR', 01 -aant/351 
writelnC'iLB', ~n•Jl: 4; 101 chr(3), 'iPA'• ~~· 01 

~nul != ~nul+int 

write<'iPA'• 1200, -aant/20, ·;oR-1,o;sR1.15,-1,4;•1 
IF Part = 43 
THEN 

writeln<'iLB20 LOGCV2/Vl)', chrl31l 
~~ := -2048*111in/Cmax-minl 
IF ~ > 0 AND ~ < 2048 
THEN 

write(';F·A~, ~~' o, ··;FDF'R', 0, oont/2, ';r·u;'J 
FI 

ELSE 
writelnl'iLB20 LOG<Vrms/Vrefl'• cMr•31) 

FI 
write('iDR01liSR-1.1s,1,4;·1 

writeC'iPAO,OiYTiPR-7010i'I 
writeln<' iLBO', chrl31, 'iPAo,o;po;' I 
FOR i IN 1 .. 5 
DO 

write('iPR'• o, aant/101 'iYTPUPR-7010;•1 
writelnl'iLB'• ii 1, chr(3), ';PA'• o, aant*i/101 •;po;• 

OD 
write<'iPUPA'• -140• 9*aant120, •;cs1;·1 
writelnl'iLB}f', chr(3), •;PA'• -200, 9*aant/201 
writelnC'iLBCX'• sfr/101 5: O• ' Hzl'• chr(311 
write('iPA'• o, aant/2, •;po;·1 
IF lin = 1 
THEN 
writeC'iPA'• 2048• aant/21 
ELSE 
write<' IXH 'I 
FOR i IN 1 .. 5 
DO writeC'iPR'• 204815· o. •;xTi') OD 
FI 
write(' ;yr;' I 
FOR i IN 1 .. 5 
DO write<'iPR'• o, -aant/10• •;yT;'J OD 

PROCEDURE dataCkdl natl• xl: nat21 
DECLARE 
BEGIN 

ENt• 

write<'INIIP'' xl• 1400• <xl-4000» 70001 
writeC'iSC'• o, 2048/scl• o, aant/2, •;sp2;pu;•1 
IF kd • O THEN writeC'F'A'• PldCsrOJ, srO• •;pri;') 

FI 

FOR i IN sro+1 •• srl 
DO write('F'A'• Pld(i], ii 
OD 
write<' ;pu;' I 

IF kd • 1 THEN FOR i IN srO •• srl 

FI 

DO writel'PA'• Pld(iJ, i• 'PD', o, i. 'F'U'I 
OD 

IF kd • 2 THEN write<'DRO,liSR-1.15,1,4;•1 
FOR i IN srO •• srl 
DO writeC'PA'• Pld(1J, i• •po;pu;cp-,33,-,25;LBO', chrl311 
OD 

FI 
IF kd = 3 THEN write('DRO•liSR-1.1511.4; l 

FOR l IN sro •• srl 

FI 

DO writel'PA'• Pld(i], io 'CF'-,331-.25iLB*'• chrC31l 
OD 
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PROCEDURE los_srafiek<ar_in, ar_out: ~RRAY 0 OF nat2, 

nl, n2: nat21 mini, ma:d: REF real, sf! inteser, v_ref: real1 DECLARE 

~~' ~mini' ~111a~~i' fak: real 
,-,, scale, int, ~r1ul, J, k: iriteser 

BEGIN 

wmini := mini/20+loscv_ref) 
wmaxi != maxi/20+lo~lv_ref) 
fak := 2048/Cwmaxi-wmini) 
FOR i IN r11 .. n2 
r10 

J := ar_ir1CiJ 

IF J = 0 THEN ww != wmini-10 
ELSE ww := log(J) FI 
IF ww > wmaxi 
THEN ar_outCiJ := 2048 
ELSIF ww < wmini 
THEN ar_outCiJ :~ 0 
ELSE 

FI 
OD 

scale != roundlmaxi-mini) 
int := 5 

WHILE scale DIV int > 5 DO int := int*2 OD 
IF int >= 80 THEN int := 100 FI 
clear_nor111altext; clear_sraPh2 

start-Point<o, 0); Pointc1000, O>; Pointc1000, 7501 
Point<o, 750)1 Pointco, Ol 
start-Point<100, 100)1 Pointc100, 700) 
Point<9oo, 700); PointC900, lOOJ; Pointe 100, 100) 
FOR i IN O, ,5 
DO 

OD 
start_Point<l60*i+lOO, 110); Point(l60*i+lOO, 90) 
start_PointC160*i+lOO, 70); enter_text; write<i: ll 

start-PointC800, 50); enter-text; write<'--> f') 
start_i>oint(850, 25); enter_te>:tl write('(>:', sf/10: 5: o, 'Hz)') 
wnul := -inttint*roundlmini/intl 
fak ~= 600/lmaxi-mini) 
WHILE wnul <= maxi 
DO 

OD 

IF wnul >= •ini 
THEN 

FI 

ww != fak*<wnul-minil 
k l= lOO+round<wwl 
start-Pointl90, kl; Point<110, kl 
start_PointC30, k); enter_textl write<wnul: 4! 10) 

wnul := wn•.Jltir1t 

start_Pointc25, 675>; enter_text; writel'DB'J 
enter_vector 

2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
23oe 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 

END 

teken_srafiek<n2+1, 2048, ar_out> 
enter_norn1al 

2800 

na, aa, Pa, ka, kd, te. tel, Po: natl 
een, xo, xl! nat2 
invoer: file 

r1! irrteser 
2810 ar: ARRAY 1.,30 OF real 
2820BEGIN 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
29(0 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 

clear_sra1>h2 
writelnl writeln 

write<'Welk SPect•um moet uitSePlot w~rden 7 lma~=43l 'J read I Part) 
lookuP_file<invoer, 'DATA') 
seek-blocklinvoer, 3*1Part-1)) 
set_arrawlinvoer, nl 
set_arra~(invoer1 sfr) 
e>:tendlPld, n) 

set_arrawCinvoer, PldCO •• n-lJ) 
set_arrawlinvoer, ar(1,,30J> 
srO := roundCarClJ) 
srl := roundCarC2J) 
scl l= arC3J 
wscl := arC5J 



2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 

3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 

nmb := round(arC7Jl 
han := roundCarC8Jl 
ali := roundCarC9JI 
sm := arC10J 
x := ar(llJ 
"' := arC12J 
•J := arC13J 
datum := round(arC14J> 
aant : = 2*n 

x2 := arC15J 
'd2 := arC16J 
u2 := arC17J 
han2 := roundlarC18JI 
ali2 := roundCarC19Jl 
sm2 := arC20J 
assen<sfr• 5*'dscll 
enter-vector 
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teken_srafiek<srl+l• round<2048/scl>• Pldl 
enter_nor111al 
IF Part = 43 
THEN 

FI 

een := 100+roundC120/'dscll 
start_pointC100r een); PointC9001 eenl 
enter_noraal 
scl := 1840/2048 

write<'Wilt U een losaritmische Y-schaal ? CJa=lrnee=OJ 'I 
read(linl 
IF lin = l 
THEN 

FI 

extend<ls, Sr1+11 
IF Part = 43 
THEN 

Yref := 20481<5*'dSCl) 
max := 10; ~in := -10 

ELSE 

FI 

vref := scl*2048/15*'dscll 
max := o; min := -100 

r1ew := 1 

WHILE new = 1 
DO 

write('Y-schaal aanPassen? [Ja=l•nee=03 ') 

OD 

read I new) 
IF new = 1 
THEN 

FI 

clear_normaltext 
writel'Nieuw maximum ldBl ? '1 

read I max) 
writel'Nieuw minimum ldBl 1 ') 

readlminl 
los_srafiel<.IPld• lS• srO• !lrl• min• ma:·<> sfr• vref) 

clear_normaltext 
writel'Lineaire COJ of Los. ClJ schaal Plotten? ') 
read<lin> 
IF lin = 1 
THEN 

FOR i IN srO •• srl DO PldCiJ := ls(iJ OD 
SC l : • 1 

FI 

clear_norRlaltext 
clear_sraPh2 

writeln 
write<'Nieuw assenstelsel ? CJa=lrnee=OJ ') 
read(na> 
writeln 
IF na = 1 
THEN 
writel'Boven of ender OP de Pa!lina? Cboven=lronder=OJ ') 

read I Pal 
writeln 

FT 



3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 

4000 
4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
411'0 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
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writelnC'Hoeten de data in het onderste of bovenste assenstelsel'l 
write<'sePlot warden ?Conder=O ; boven=1J ') 
read(kal 
writeln 
writeln<'Wilt U setrokken liJnenCOJ, vertikale liJnenClJ of karaktersc2,3J ?'I 
writec·co.1.2 of 3J 'I 
readCkdl 
writeln 
IF Part <> 43 
THEN 
write<'Wilt U tekst in de fisuur ?CJa=l 
read(tel 

Nee=OJ 'I 

PO := 1 
writeln 
IF te = 1 THEN write('Qp welke POsitie wilt Ude tekst ?'I 

writec·c1,2,3 of 4J 'I 
read(Pol 
writeln 

FI 
write<'Wilt Ude meetsesevens uitPlotten~CJa=l•nee•OJ 'I 
read<tell 
FI 

tt~2 

writeCchrC27l• ,J'li write<chri27l• .~· 1 

write<chrl271, ',Ni19:' 1; writelchrl27l1 · .1so;;17:•1 
IF na = 1 
THEN IF ~a= 0 THEN xO := 10000; assenstelsel<>,0) FI 

IF Pa = 1 THEN xO := 4850i assenstelsellxOl Fl 
IF aa = 2 THEN xO := 48501 assenstelsel<xO) 

xO := lOOOOi assenstelsel1xOl FI 
FI 
IF ka = 1 THEN xl := 4850 
ELSE xl : = 10000 
FI 
datan.d. xll 
write<' ;sc· • o, 2048• o, aant/2l 

writeln<'PA'• 2048-(Po*601• -laant/1411 
writelnC'iDRO,liSR-1.15,1,4; 'I 

IF 
Part = 43 

THEN 

ELSE 

writeln<' iPA', 
writeln< 'iLJH: 
writeln< 'ILB 
writeln<'iLB 
writelnC' iPA', 
writeln<' iLB2: 
writeln<'ILB 

1970• aant/100> 
X=', x: s: 1, I MM 
U='• u: 5! 11 I MIS 
LPF=', ali: 2: 10• ' 
1890• aant/1001 
X=", >~2: 5! 1, ~ MM 
U=', u2: s: 1, 'MIS 

writelnC'ILB LPF='• ali2: 2: 10• 
writelnl'IPA'• 1700, 0.4*aantl 
writeln<'iLBRES='• sfr/aant: 6: 1, 

IF lin = O 
THEN 

Y='• s: 5: 1• ' MM', chr(31l 
HAN•'• han: 2: 10, chr(31 I 

POWER=·' sm! 10, chr\31 l 

Y=', ~2: 5: 1, / MM'' chr(3)) 
HAN='• han2: 2: 10, chr<311 

POWER='• sm2: 10• chrl31l 

Hz' chrl311 

writelnl'ILB(X'• ~•cl: 9, ')', chr<311 
FI 
IF te = 
THEN writelnl'IPUIPA'• 2048-1Po*60), aant/1001 

writeln<'ILB N='• nmb: 4: 10• chr(3)l 

FI 

writeln<'lLB SF='• sfr: 4: 10, • Hz', chr<3ll 
writelrtC'iLB RES='• sfr/aant: 6! 1, ' Hz'• chr(31l 
writeln('lLB HAN='• han: 2: 10• chrl3ll 
writeln('iLB 
writelnC • ILB 

LPF.='• ali: 2t 10, chr<3)) 
POWER='• s~: 10• chrl31l 

IF tel = 1 THEN 
write('IPA'• 0.6*2048, 0.4*aant• 'IPDi'I 
writel'iPA'• 0.8*2048, 0.4*aantl 
write('IPA'• 0.8*20481 0.49*aantl 
write('iPA'• 0.6*2048• 0,49*aantl 
writeC'IPA'• 0.6*2048, 0.4*aant. ·;pu;·1 
writeC'lPA'• 0.76*2048• 0.4*aantj 
writelrd';LB U=', 1J! 5: 1, 'MIS', chr(3)J 



4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 

4600 
4610END 

FI 
FI 
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writelnl'iPA'r 0.72*2048r 0.4•aantl 
writeln<'JLB x~', x: 5: 1, ' MM', cMr<3l) 
writelnl'iPA'r 0.68*2048r 0.4•a•ntl · 
writeln('JLB Y=', ~: 5! 1, / MM', chrC3)) 
writelnl'iPA'r 0.62•2048r 0.4•aantl 
writeln('lLB DATUM='• datum: 7: 10r cnrl3ll 

writeln('iSPOl') 
tt~l 
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