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Samenvatting. 

Stromend gas door een T-vormige pijp is in staat geluid op te 

wekken. De manier, waarop deze geluidsproductie plaats vindt, 

is onderwerp van onderzoek geweest. Er zijn resonantievoorwaar

den geformuleerd samenhangend met de stabiliteit van de stro

ming (1), met akoestische resonanties (2) en met een faserela

tie tussen de instabiliteitsgolf en de akoestische golf (3). 

Met deze drie voorwaarden blijkt men optredende resonanties 

kwalitatief goed te kunnen verklaren. 

Met een Mach-Zehnder-interferometer is inzicht verkregen in de 

ruimtelijke verdeling van de dichtheidsfluctuaties. 
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a complex golfgetal 

a. ruimtelijke groeiconstante 
l. 

a golfgetal 
r 

S complexe frequentie 

~r frequentie 

y isentropische exponent 

o eindcorrectie 

co grenslaagdikte 

8 impulsverliesdikte 

8 0 impulsverliesdikte voor x=O 

K Gladstone-Dale-constante 

A hydrodynamische golflengte of golflengte van het licht 

A golflengte van geluidsgolf 
a 

v kinematische viscositeit 

s laterale verplaatsing 

p dichtheid 

~ faseverschil 
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HOOFDSTUK !. INLEIDING. 

I.I Achtergrond. 

Het opwekken van akoestische resonanties door een stromend medium 

is een veel voorkomend verschijnsel en een actueel onderwerp in de 

stromingsleer. Dit aero-akoestisch verschijnsel kan tot hoge geluids

niveaus leiden in o.a. muziekinstrumenten, pijpconstructies, tran

sone windtunnels en kompressor stations. De geluidsproductie berust 

in het algemeen op een wisselwerking tussen akoestische resonanties 

en een instabiele stroming. Die instabiele stroming zorgt voor een 

energietoevoer aan het oscillatieproces. De aerodynamische aspecten 

van dit gebeuren ziJn onderwerp van het onderzoek, dat in dit ver

slag wordt beschreven. 

De aanleiding van het onderzoek, zeals dat in de vakgroep Trans

portfysica plaats vindt, waren hinderlijke trillingen in het pijpen

net van de N.V. Nederlandse Gasunie. Deze trillingen doen zich met 

name voor in zgn. T-vormige pijpen (zie figuur I), waar stromend gas 

langs een caviteit beweegt en a.h.w. over het stilstaand gas schuift. 

Het gebied tussen het stilstaand gas en het gas met de hoofdstroom-

gas

s troom 

<<< t< // /< //// t < < // < < < < // < /(/(r I< < / < t / t / /<, 

Figuur 1. T-vormige pijp, 

die bestaat uit een door

stroomde pijp en een aa

vi tei t. 

snelheid wordt de schuiflaag of vrije grenslaag genoemd. Deze schuif

laag zal essentieel blijken te zijn voor de in stand houding van de 

oscillaties. Het onderzoek is binnen de vakgroep begonnen door Kam

pers [KAM 80], die enige eigenschappen van de schuiflaag beschrijft. 

De ontwikkeling van de schuiflaag vanuit de initiele grenslaag is on

derwerp van studie geweest voor Van Liempd (LIE 81]. Thijssen [THY 81] 

heeft onderzocht wat de invloed van versch.illende geometrieen is op 

de amplitude en de frequentie van de optredende oscillatie, terwijl 

Van Nisselroy lNIS 81] drukmetingen op verschillende plaatsen in de 
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caviteit heeft gedaan teneinde inzicht te krijgen in de structuur 

van het akoestische veld. In het verdere verloop van dit verslag zal 

nog enkele malen worden verwezen naar een literatuurstudie van Moo

nen (MOO 81], vooral voor wat betreft de nomenclatuur. 

M.b.t. schuiflaag-instabiliteiten wordt de laatste twintig jaar 

veel onderzoek gedaan, waarschijnlijk omdat men nu de beschiking heeft 

over geavanceerde computertechnieken. De Rayleigh-vergelijking, die 

de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit van de schuiflaag beschrijft, is nu 

voor bepaalde condities oplosbaar. Zo heeft Michalke in J965 resulta

ten van berekeningen aan de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit gepubli

ceerd ([MIC 65]; zie §1.3); naar deze publicatie wordt door veel on

derzoekers van schuiflaaggedragingen gerefereerd. 

Doordat theorie en experiment van een instabiele stroming steeds 

beter vergelijkbaar werden, kreeg ook het onderzoek naar wisselwerking 

met resonanties steeds meer aandacht (edge tone, shear tone). De com

plexiteit van het geheel leidde echter vaak tot verkeerde toepassingen 

en voorbarige conclusies. In 1978 bracht een overzichtsartikel van 

Rockwell en Naudascher [R&N 78] enige ordening. Een jaar later ver

scheen van dezelfde auteurs een vrij algemene beschouwing over het 

terugkoppelmechanisme in een botsende schuiflaag [R&N 79] (in 9J.2 

zal hierop worden teruggekomen). Een algemeen toepasbare theorie ont

breekt echter tot op heden. Enkele artikelen, die een bijdrage zouden 

kunnen leveren aan zo'n theorie, zijn besproken in fMOO 81]. Er zijn 

echter zeer recente beschouwingen, die van belang kunnen zijn en 

daarom alsnog zullen worden besproken in §l.6. 

In dit hoofdstuk zullen enkele theoretische aspecten van het on

derzoek worden behandeld. In hoofdstuk 2 worden de meettechnieken 

behandeld, die bij de bestudering van aero-akoestische oscillaties 

worden gebruikt. De resultaten van de metingen zullen worden bespro

ken in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6. 

1.2 Het terugkoppelmechanisme. 

In deze paragraaf wordt een eenvoudige voorstelling gepresenteerd 

van het terugkoppelmechanisme, dat aero-akoestische oscillaties in 

stand houdt. 

Uit [MOO 81] wordt de volgende opsplitsing van het oscillatiepro

ces overgenomen (zie figuur 2): 
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1) stroomopwaartse beinvloeding 

2) inductie van verstoring 

3) stroomafwaartse voortplanting van de verstoring 

4) productie van het terugkoppelsignaal. 

// "" Ull tutll W uutnuuuu Ut 111111(/uttt '<" 'f' tt 
ty 

\ 
I . 

I 

~h--"' 

Figuur 2. Opsplitsing van het osoillatieproaes. 

Bij de stroomopwaartse hoek van de caviteit is de oorsprong van een 

coordinatenstelsel gekozen. Op dit punt laat de grenslaag los en be

gint de schuiflaag. De stroomafwaartse coordinaat is x en de coordi

naat daar loodrecht op is y. Bij x=h, y=O bevindt zich de stroomaf

waartse hoek van de caviteit. 

Tussen de stroomopwaartse en stroomafwaartse hoek bevindt zich de 

schuiflaag, die zorgt voor een aangroei van de verstoringen (3). De

ze schuiflaag is instabiel (zie §1.3). Dit betekent, dat verstoringen 

in de stroomafwaartse richting bewegend energie op kunnen nemen. De

ze energietoevoer is noodzakelijk voor de opwekking en in stand hou

ding van resonanties. 

De aangroeiende verstoring kan een nieuwe verstoring in de schuif

laag opwekken door deelproces I. Zwakke stroomopwaartse beinvloeding 

betekent, dat veel energie verloren gaat tijdens dit deelproces. In

dien de caviteit dienst doet als resonator, kunnen staande akoesti

sche golven zorgen voor een stroomopwaartse beinvloeding, waarbij 

weinig energie verloren gaat. Ook indien geen staande akoestische 
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golven warden opgewekt is er een (zwakke) terugkoppeling, die een 

akoestisch karakter heeft (zie bijv. [H&Z 77]). 

Hoewel de deelprocessen l en 3 moeilijk exact te beschrijven zijn, 

bestaat in de literatuur algemene overeenstemming over het karakter 

ervan (deelproces 1: akoestische golven overheersen tijdens resonan

ties, deelproces 3: ruimtelijke instabiliteit (§1.3) van de schuif

laag). Voor de deelprocessen 2 en 4 is dat anders. De interactie van 

de akoestische golf met de schuiflaag is theoretisch moeilijk te be

schrijven. 

Om enig inzicht te krijgen in deelproces 2 beschouwen we een vlak

ke plaat, die een eindige hoek maakt.met een uniforme stroming. In 

deze stationaire situatie zouden volgens de niet-viskeuze (potenti

aal-) theorie oneindig grate snelheden voorkomen aan de stroomafwaart

se hoek van de plaat. Viscositeitseffecten verhinderen dit echter 

door productie van extra wervelsterkte rond de plaat. Hierdoor wordt 

het loslaatpunt verlegd naar de stroomafwaartse hoek. Er ontstaat zo 

een nette, tangentiele stroming langs de achterkant van de plaat 

(zie bijv. [BAT 67]). Hieraan wordt vaak de naam Joukowsk.i~conditie 

of Kutta-conditie gegeven. 

De instationaire situatie, waarin geluidsgolven radiele snelheden langs de 

stroomopwaartse hoek van de caviteit veroorzaken, is hiermee verge-

lijkbaar. Indien de viscositeit geen rol zou spelen, zou namelijk 

door akoestische drukfluctuaties het loslaatpunt van de grenslaag tij

delijk verpl~atst warden. De viscositeit probeert dit echter te ver

hinderen door tijdelijke productie van extra rotatie, zodanig dat 

drukverschillen aan de stroomopwaartse hoek teniet warden gedaan (zie 

[RIE 79]). In dit verband gebruikt men meestal de naam Kutta-conditie. 

Deze Kutta-voorwaarde ziet men vaak in de gedaante: a~/ax = 0 aan 

de stroomopwaartse hoek. Hierin is ~ de uitwijking (in de y-richting) 

van de schuiflaag. Deze voorwaarde representeert het aanliggen van de 

grenslaag tot aan het hoekpunt. 

Het is niet zeker, dat voor grate amplituden en grate frequenties 

van de akoestische golven helemaal wordt voldaan aan de Kutta-voor

waarde. Het is wel zeker, dat de Kutta-voorwaarde bij het op gang 

komen van het resonantieproces (kleine amplitudes) zorgt voor de in

ductie van de verstoring in de schuiflaag door de instantane produc

tie van rotatie. 

Ook over de plaats van de productie van het terugkoppelsignaal (4) 
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bestaat geen zekerheid. Volgens Bilanin en Covert [B&C 73] en Tam en 

Blok [T&B 78] kan men de geluidsproductie beschrijven met een akoes

tische bron aan de stroomafwaartse hoek. Elder [ELD 78], Davies [DAV 

81] e.a. zijn echter van mening, dat de massaflux door de opening 

van de caviteit de akoestische golven opwekt en dat de productie van 

het terugkoppelsignaal dus plaats vindt over het hele vlak y=O (O<x 

<h). 

De opsplitsing van het oscillatieproces in f iguur 2 geeft dus geen 

informatie over de exacte plaats van de deelprocessen. Het belang van 

zo'n opsplitsing ligt in het feit, dat onderscheiding van de deelpro

cessen een bespreking van het oscillatiemechanisme eenvoudiger maakt. 

1.3 Enige stabiliteitstheorie. 

In het onderstaande zal worden afgeleid waarom een schuiflaag in

stabiel is. Voor een twee-dimensionale incompressibele stroming gelden 

de volgende vergelijkingen: 

(continuiteitsvgl.) (I) 

au au au - _!_ 2.E. + \) ( a2u a2u 
-+ u-+ v-::-- = --+ -) 
at ax ay p ax ax2 ay2 

a2v a2v av av av - J.. 2.E. + \) ( -+ u-+ v-::-- = --+ -) 
at ax ay p ay ax2 ay2 

De :i...-as is parallel aan de stroming gekozen. 

scheiden van de stationaire stroming: 

u = U(y) + il(x,y,t) 

v = v(x,y,t) 

p = P(x) + p(x,y,t) 

(2) 

(Navier-Stokes-vgl) 

Door verstoringen te 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

en door te veronderstellen, dat de verstoringen relatief klein zijn 

verkrijgen we na invulling van vgl. 4 t/m 6 in vgl. I t/m 3 en na li

nearisatie: 

au av = 0 - + 
ax ay 

(7) 

au uau _au 1 a- a2- a2u -+ -+ v-::-- = - - 2.£. + \) ( __.!:!.. + ) 
at ax ay p ax . ax2 ay2 

(8) 

av uav I a- a2;; a2v -+ = - - 2.£. + \) ( --+ ) 
at ax P ay ax2 ay2 

(9) 
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Zonder verlies aan algemeenheid mogen we nu stellen: 

il(x,y,t) = u(y) 

v(x,y,t) v(y) 

p(x,y,t) = p(y) 

e 
j (ax-St) 

j (ax-St) 
e 

j (ax-St) 
e 

Invullen in vgl. 7 t/m 9 levert: 

av 
jaG + - = o ay 

j a (U - .§_) u + 
Cl. 

... dU ia ... v ( 
~=-...i..:::.p+ 

dy p 

S 1 d ... 

d2u _ 
dy2 

d2v ja(U - -)v = - - ~ + v( 
a P dy dy2 

a2u ) 

a2v ) 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Oplossen van G en p uit de vgln. 13 t/m 15 levert de Orr-Sommerfeld-

vergelijking: 

.§_) d2- d2u ... \) d4v d2"" 
(U - (~- a 2v) - -- v = ja 

( --- 2a.2 ~+ a 4v ) (16) a dy2 dy2 dy4 dy2 

Soortgelijke vergelijkingen gelden p en .... Voor niet-viskeuze voor u. 

stromingen is het rechterlid van vgl. 16 nul en heet de vergelijking 

de Rayleighvergelijking. Hiervoor kan worden afgeleid (zie [LIN 67], 

pag. 52 - 56 voor fysische afleiding en pag. 118 - 120 voor mathema

tische afleiding), dat de stroming alleen instabiel kan zijn (i.e. 

Im( .§_ ) > 0 ) als 
a 

(17) 

d.w.z. als het snelheidsprofiel een buigpunt heeft. In [LIN 67], pag. 

120 - 123 wordt verder afgeleid, dat vgl. 17 niet alleen een noodza

kelijke, maar ook een voldoende voorwaarde is voor instabiliteit. 

M.b.t. vgl.11 kan nog worden opgemerkt, dat men spreekt van ruimte

lijke instabiliteit als Im(S) = 0 en van temporele instabiliteit als 

Im(a) = 0. 

Na integratie van de Rayleighvergelijking ontstaat - rekening hou

dend met de randvoorwaarden voor y + + 00 - een eigenwaardenprobleem 

waarvan de eigenwaarden a= a + ja. een functie zijn van S = S + js. 
r l. r i 

en van het profiel U(y) van de schuiflaag. Michalke [MIC 65] heeft 

dit probleem numeriek opgelost voor 

l. ) ruimtelijke instabiliteit: S. 
l. 

0 

ii) tanh-profiel van de schuiflaag: U(y) = !U0 (1 + tanh f) (18) 
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waarbij Leen referentielengte is. Zijn resultaat was (zie [MOO 81]), 

dat -a. maximaal is voor S = 0,22 ( S is dimensieloos gemaakt door 
1. 

vermenigvuldiging met L/Uo ); d.w.z. S = 0,22 is de meest instabiele 

dimensieloze frequentie. 

Tal van experimenten (a.a. [H&Z 77], [FRE 66] en [K&R 80]) beves

tigen de theorie van Michalke kwalitatief op de volgende punten: 

- in de meeste schuiflagen wordt het tanh-profiel goed benaderd, 

- de instabiliteit heeft inderdaad een ruimtelijk karakter, 

- de meest instabiele dimensieloze frequentie ligt meestal in de 

buurt van S = 0,22. 

1.4 Enige akoestiek. 

In deze paragraaf zullen enige akoestische begrippen warden bespro

ken, die nodig zijn bij de verdere bespreking van aero-akoestische 

oscillaties. 

Uit de gelineariseerde continuiteitsvergelijking en uit de geli

neariseerde Navier-Stokes-vergelijking volgt direct de golfvergelij

king: 

a2p = -;:-z- c 2 v2p at a 

met c2 := ~, (voor een ideaal gas is dit yRT) 
a ap s 

(I) 

(2) 

Hierin is ca de geluidssnelheid, s de specifieke entropie, y de verhouding 

tussen:· soortelijke warmte bij constante druk (c ) en soortelijke p 
warmte bij constante dichtheid (c ) en R de specifieke gasconstante. 

v 
De golfvergelijking (I) is lineair en heeft voor een eendimensio-

nale situatie oplossingen van de vorm: 

P+ = A+ e j (wt-ky) 
(3) 

en p_ = A e j (wt+ky) (4) 

De eerste vergelijking representeert een lopende golf in de positie

ve y-richting; de tweede een lopende golf in de negatieve y-richting. 

Indien bij de voortplanting door de buis geen energie wordt geabsor

beerd, is 

(JJ 

- = c 
k a re eel (5) 

en zijn de amplitudes IP+I en JP_I geen functie van y en t. Indien 
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eehter de wand van de buis niet volkomen glad is of indien viskeuze 

of warmtegeleidingseffeeten niet verwaarloosbaar zijn, zal het golf

getal k een positief imaginair deel hebben: 

k 21T . k 
= ~ + J i 

a 
(6) 

Akoestisehe eigensehappen van een pijp warden vaak besehreven met 

de zgn. akoestisehe impedantie. Dit is de verhouding van de eomplexe 

amplitudes van druk en snelheid voor een harmonisehe geluidsgolf: 

z 
y 

p(y,w) := --;=------
v(y ,w) (7) * 

De waarde van z is voor iedere y anders en is een funetie van de frey 
quentie van de akoestisehe golf. Het verband tussen p en v volgt uit 

de gelineariseerde impulsvergelijking: 

I ~ I 
v(y,w) = jwp ay = pea { p+(y,w) - p_(y,w) } 

waarin p = p+(y,w) + p_(y,w). Dus: 

P+(y,w) + p_(y,w) 

zy =pea P+(y,w) - p_(y,w) (8) 

De waarden van z voor de einden van een pijp geven informatie over 
y 

de refleetie aldaar. Daartoe wordt de akoestische impedantie vaak ge-

schreven als 

z =: pc tanh 1T(µ -jn ) y a y y (9) 

Stel bijvoorbeeld, dat y=O het einde (al dan niet gesloten) van een 

pijp voorstelt en dat vgl.3 de invallende en vgl.4 de gereflecteer

de golf representeert (in de pijp is dus y<O). Uitwerking van vgl.8 

en 9 levert dan, dat voor de verhouding van de amplitudes geldt: 

(10) 

en voor de faseverschuiving: 

arg(A+) - arg(A_) = rr(2no+l) ( 11) 

Merk op, dat voor een ideale, afgesloten pijp geldt: µo=O, no=! en 

* De index y wordt hier gebruikt om aan te geven, dat de grootheid een 

functie is van y. 
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voor een ideale, open pijp: µo=O, no=O. Inbeide gevallen is zo ima

ginair en vindt volledige reflectie plaats. Als anderzijds zo=oc is 
a 

reeel (µa=~), vindt geen reflectie plaats. De werkelijkheid bevindt 

zich ergens tussen deze twee extremen. 

De mogelijkheid bestaat, dat voor y=O (einde van de pijp) de stro

mingscondities en de drukverdeling niet uniform zijn. Wanneer echter 

de akoestische golflengte veel groter is dan de diameter (c.q. breedte) 

van de pijp, zijn de enige golven, die zich kunnen voortplanten, vlak

ke, eendimensionale golven. We kunnen dan de reflectie aan het pijp

einde nog even goed beschrijven met een akoestische impedantie (die 

uiteraard nog van de frequentie afhangt). no correspondeert dan met 

de zgn. eindcorrectie; dit is de y-coordinaat van de drukknoop, die 

in het ideale geval in de monding (y=O) van een open pijp zou liggen 

(zie figuur 3). Als het virtueel drukminimum zich bevindt ter plaat-

1xxx:~>y 
~ 

FiguU!' 3. Staande akoestische golf in een open pijp. o is 

eindcor>r>ectie. 
se y=o, dan geldt voor y=O: 

20 arg(p ) - arg(p ) = ~ + ~ = ~(2no+l) 
+ - A. 

Dus: o = no·A. a 

a 
(12) 

De akoestische impedantie beschrijft dus de reflectie van een 

akoestische golf aan een pijpeinde. Het is van belang op te merken, 

dat de akoestische impedantie afhangt van alles wat zich buiten de 

opening bevindt, bijv. een verderop gelegen wand of flens ronde de 

opening [L&S 48). Zij kan ook afhangen - zoals ve~aerop in dit verslag 

zal blijken - van stromingen buiten de pijp. 

1.5 Mogelijke resonantiefrequenties. 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre resonantiefrequenties 

voorspelbaar zijn voor een stroming door een T-vormige pijp. Het is 

voor zo'n voorspelling noodzakelijk te weten, welke parameters de oscil-
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latiefrequentie beinvloeden. De vraag is, of we als functie van deze 

(zeg n) parameters gebieden kunnen aangeven (in de n+l dimensionale 

ruimte, waarin de frequentie staat uitgezet als functie van n para

meters), waarbinnen oscillaties mogelijk, c.q. waarschijnlijk, zijn 

of gebieden, waarbinnen oscillaties onmogelijk zijn. 

Michalke [MIC 65] heeft uitgerekend (zie §1.3), dat een verstoring in 

de schuiflaag meer versterkt wordt naannate haar dimensieloze frequen-
• a 2rr£L 2 d . £ tie µ = ~~ het getal O, 2 beter bena ert. De structuur van de schui -

Uo 
laag, bepaald door u0 en L, brengt dus een bepaalde voorkeur met zich 

mee voor de oscillatiefrequentie. De lengtemaat L, die Michalke gebruikt, 

is een schalingsparameter voor het tanh-profiel en is een maat voor de 

breedte van de schuiflaag. De lengtemaat L is voor een bepaalde stroming 

moeilijk voorspelbaar, moeilijk meetbaar en bovendien moeilijk defi

nieerbaar voor profielen die afwijken van het tanh-profiel. We moeten 

nu een andere lengtemaat zoeken, die beter definieerbaar is, maar die 

voor het tanh-prof iel de functie van L kan vervullen. 

Het belang van L is gelegen in het feit, dat zij de steilheid ~~ 
van het profiel aangeeft ter plaatse van het buigpunt. Deze steilheid 

bepaalt de mate van instabiliteit en bepaalt ook de meest instabiele 

frequentie (figuur 4 ter illustratie). De impulsverliesdikte houdt 

sterk verband met de steilheid van een profiel en lljkt daarom een 

Uo Uo 

u 

profiel a profiel b 

Figuur 4. Ttuee sahuiflaagprofielen. Voor profiel b is ~~ groter 

in het buigpunt. Profiel b is daarom instabieler en heeft een 

hogere waarde voor de meest instabieZe frequentie. 

geschikte lengtemaat. Deze impulsverliesdikte is gedefinieerd volgens: 

co 

6 = f .£ ( I - .£ ) dy 
-co Uo Uc 

(I) 

Voor een tanh-profiel geldt: 
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L = 29 (2) 

Dat 9 inderdaad een goede maat is voor beschrijving van stabiliteits

eigenschappen van een schuiflaag blijkt uit [MOO 81] pag. 34 - 36. 

Hierin staat ook beschreven, dat 9 in de schuiflaag eenduidig afhangt 

van 60 van de initiele grenslaag. Naar analogie van de meest insta

biele dimensieloze frequentie e van Michalke voeren we in een Strou

halgetal gebaseerd op de impulsverliesdikte: 

£9 0 
Sr9o := Uo (3) 

De mate van instabiliteit zal nu afhankelijk zijn van de waarde van 

Sr
90

• In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van het Strouhal

getal uit formule 3 voor het beschrijven van schuiflaagtrillingen 

(o.a. [H&Z 77] en [FRE 66]). 

Naast Uo en 60 is snel een derde parameter gevonden, die invloed 

heeft op de oscillatiefrequentie: in §1.2 is er reeds op gewezen dat 

bij de stroomopwaartse beinvloeding het minst energie verloren gaat 

indien in de caviteit staande golven kunnen worden opgewekt. De diepte 

d van de caviteit moet dan passen bij de oscillatiefrequentie. We heb

ben te maken met een pijp, die aan een kant is afgesloten en aan een 

kant open is. Dit betekent, dat staande geluidsgolven mogelijk zijn -

rekening houdend met de eindcorrectie uit §1.4 - voor 

1 3 5 
d+o = 4 Aa '4 Aa '4 Aa· , .•• (4) 

Voor de frequentie betekent dit 

fd 
-= o 25 - ~ o 75 - fo 

' c ' t c 
a a 

1 25 - ~ 
t c 

a 
, ... (5) 

Verstoringen ondergaan bij het doorlopen van de schuiflaag een 

faseverandering. Hierdoor wordt een vierde parameter in het spel ge

bracht: de opgelopen faseverandering bij het doorlopen van de schuif

laag is gelijk aan het golfgetal k (=Re(a) uit vgl. 1.3.11) van de ver

storing maal de doorlopen weglengte h (i.e. breedte van de caviteit). 

De faseverschuiving tussen x=O en x*h is voor het geval van resonantie 

- op een veelvoud van 2TI na - bepaald; immers: de fasetoename tijdens 

het doorlopen van de deelprocessen 1,2 en 4 uit figuur 2 is constant 

(onafhankelijk van de frequentie), terwijl een verstoring tijdens een 

rondgang een totale fasetoename ondergaat, die een veelvoud van 2TI moet 
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zijn om tot resonantie te leiden. Dus 

k•h = (q+n)21T (6) 

waarbij q<l is bepaald als resonantievoorwaarde. Voor de frequentie 

levert dit 

f·h q+n (7) --= 
c 

waarin c de fasesnelheid van de verstoringen in de schuiflaag is. Vol

gens Michalke (MIC 65] is c altijd vrijwel gelijk aan iu0• Een goede 

bevestiging hiervan leveren de experimenten van Knisely en Rockwell 

[K&R 80]. Dit betekent, dat c geen onafhankelijke parameter is en dat 

vgl. 7 te schrijven is in de vorm 

fh 
Srh := Uo = !(q+n) (8) 

Bij het bovenstaande moet worden opgemerkt, dat de waarde van q enigs

zins gewijzigd kan worden door: 

- wijziging van de plaats van de inductie van de verstoring (deelproces 2), 

- wijziging van de plaats van de productie van het terugkoppelsignaal 

(deelproces 4), 

- afwijking van de fasesnelheid t.o.v. de "optimale" fasesnelheid !Uo. 

Resumerend kunnen we stellen, dat vier onafhankelijke parameters in 

het spel zijn: U0 , 60 , d en h. Deze parameters leggen, via de Strouhal

getallen uit de formules 3,5 en 8, gebieden vast, waarin resonanties mo

gelijk zijn. Ter illustratie: als we de aanstroomcondities constant hou

den en de diepte d van de caviteit varieren, kunnen we resonanties ver

wachten, zoals die in figuur 5 zijn geschetst. 

1.6 Recente literatuur. 

In de loop van 1981 zijn nog een aantal publicaties verschenen, welke 

interessante stof bieden m.b.t. aero-akoestische oscillaties. In het on

derstaande zullen er een viertal worden besproken. 

Davies [DAV 81] benadrukt de rol van massatransport in en uit de ca

viteit bij de opwekking van oscillaties door een schuiflaag. Hij presen

teert twee oscillatievoorwaarden. De eerste komt overeen met een voorwaar

de voor Sr
60

• Davies bespreekt echter een schuiflaag die aan de stroomop

waartse hoek reeds is opgerold en bestaat uit discrete wervels. Daarom 

is zijn voorwaarde kwantitatief niet goed vergelijkbaar met het interval 
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~ 
~~-....::::::=-~~~~~~-===----===::::::====~'*~h~~ tq 

-cl 

FiguUZ' 5. Mogelijke resonanties bij bepaalde u0 , e0 en h en 

variabele d. De optredende frequenties zullen binnen de omc:ir

kelende gebieden liggen. Hierin wordt zowei aan voorwaarde 5 

(hyperbolen) ais aan voorwaarde 8 (reahte lijnen) void.a.an. Bo

vendien liggen de frequenties binnen een band, die wordt bepaald 

door Sr
80 

uit vgi. 3. 

uit figuur 5. De orde-grootte stemt overigens wel overeen. Davies merkt 

op: Met een initieel turbulente grenslaag zullen de exacte waarden van 

Sr
80 

iets anders zijn, maar het gedrag van de schuiflaag blijft gelijk. 

De tweede voorwaarde komt overeen met formule 1.5.8. Men neemt aan, 

dat discrete wervels in de schuiflaag voorkomen, die voor een massaflux 

zorgen. Als A de afstand tussen twee wervels is, is de amplitude van de 

I 
3 5 . 

totale massaflux maximaal als h A = 2 , 2 , 2 , etc. Men neemt bovendien 

aan dat de voortplantingssnelheid van de wervels gelijk is aan ~Uo· Dit 

betekent dat quit vgl. 1.5.8 gelijk is aan 0,25. Davies laat zien, dat 

zijn resonantievoorwaarden leidden tot goede voorspellingen van de re

sonantiefrequentie voor ondiepe caviteiten (h>>d). 

Howe (HOW 81] presenteert een geheel nieuwe mathematische aanpak. Hij 

stelt de schuiflaag voor als een wervellaag en bestudeert de energie

cverdracht van de hoofdstroming naar de golvende beweging van deze wer

vellaag. Howe beweert, dat de Kutta-voorwaarde aan de stroomopwaartse 

hoek wezenlijk is in het mechanisme wat de energie-overdracht tussen het 

akoestische veld en de schuiflaagtrilling beschrijft. Resultaat van de 
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nieuwe theorie is, dat de schuiflaag alleen energie kan onttrekken 

aan de hoofdstroming indien 0,50 < Srh < 1,12 en dat de energie-over

dracht maximaal is voor Srh = 0,72. Opgemerkt moet worden, dat deze 

waarden sterk afhangen van de exacte geometrie van de caviteitopening: 

zij zijn niet zonder meer bruikbaar voor de caviteit uit figuur 2. 

Howe ziet zijn theorie bevestigd door enkele experimenten. 

Nelson, Halliwell en Doak [NHD 81] hebben metingen verricht ter 

bestudering van het gedrag van de schuiflaag. De caviteit fungeerde 

als Helmholtz-resonator; dit betekent, dat staande geluidsgolven in 

de caviteit geen rol spelen. Er zijn drie soorten metingen verricht. 

De snelheidsverdeling in de schuiflaag is uitvoerig onderzocht met 

laser-doppler metingen en de drukverdeling is gemeten door een micro

foon in de schuiflaag te plaatsen. De resultaten zijn nogal talrijk 

en moeten bovendien met enige scepsis worden vergeleken met de si

tuatie waarin de caviteit als trilholte fungeert. Daarom wordt er op 

deze plaats niet verder op ingegaan. Nelson en medewerkerkers heb

ben echter ook het stromingspatroon zichtbaar gemaakt door injectie 

van rook. Zij concluderen uit hun gemaakte foto-opnames, dat aan de 

stroomopwaartse hoek van de caviteit wordt voldaan aan de Kutta

voorwaarde: de richting van de schuiflaag aan het loslaatpunt is al

tijd evenwijdig aan de stroomopwaartse aanstroomplaat. 

Rockwell [ROC 82] geeft een verhelderend overzicht m.b.t. schuif

lagen die tot oscillaties leiden. Hij belicht een groot aantal facet

ten van dit fenomeen, waarvan er hier twee worden vermeld: 

Het tegelijk voorkomen van meerdere resonantiefrequenties kan vier 

oorzaken hebben: 

!) niet-lineaire interactie (zie [K&R 80J)in de schuiflaag kan lei~ 

den tot hogere harmonische (2£, 3£, etc.), 

2) paring van wervels kan subharmonische frequenties (!£} veroorza

ken. Combinatie met 1) kan dan leiden tot de frequentie %t' 
3) frequentieselectie door eindige impingement-lengte h kan leiden 

tot subharmonische frequenties als 0,4£ en 0,6f. De subharmonische 

componenten moeten echter allemaal een faseverandering bij het 

doorlopen van de schuiflaag (tussen x=O en x=h) oplopen, die een 

veelvoud is van 2~, 

4) het bestaan van meerdere resonantiemodes kan leiden tot een wille

keurige frequentie t.g.v. middeling. Indian twee metastabiele toe-
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standen elkaar voortdurend afwisselen, kunnen spectra (door 

middeling) frequenties vertonen, die in werkelijkheid niet 

bestaan. 

Er is in de literatuur veel aandacht besteed aan een faserela

tie tussen verstoringen aan het begin (x=O) en aan het eind van de 

schuiflaag (x=h). De hieruit voortvloeinde waarde voor Srh loopt 

in de diverse publicaties nogal uiteen. Rockwell wijst er in dit 

verband op, dat het centrum van de bran aan de stroomafwaartse 

hoek niet exact bij x=h hoeft te liggen. 
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HOOFDSTUK 2. MEETTECHNIEKEN. 

2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk warden een viertal technieken besproken, die ziJn 

gebruikt voor de bestudering van aero-akoestische oscillaties. Van 

deze vier is de lasermicrofoon de belangrijkste; deze komt uitgebreid 

aan de orde in §2.S. De overige warden afzonderlijk in 

besproken. 

§2.2 - §2.4 

De T-vormige piJpen, die gebruikt warden voor de experimenten, 

hebben een vierkante doorsnede (breedte his steeds 28 nnn). Deze heb-

ben het voordeel boven pijpen met een cirkelvormige doorsnede, dat 

het te onderzoeken verschijnsel als (nagenoeg) tweedimensionaal mag 

warden beschouwd. 

Als stromend medium wordt lucht gebruikt. Deze lucht bereikt de 

T-vormige pijp via de zgn. suskaner (zie figuur 6), waarin de lucht 

tot rust komt. Hierdoor krijgen we nette aanstroomcondities. 

De hoofdstroomsnelheid wordt bepaald door het drukverschil te me

ten tussen de suskamer en de stroomopwaartse pijp van de caviteit. 

Volgens Bernoulli hangt deze snelheidsdruk p samen met de hoof d-
s 

stroomsnelheid Uo volgens 

p = !PU2 
s 0 

waarbij p = 1,20 kg/m3. 

t 

t 

manometer 

-

(1) 

aaviteit met zuiger 

suskamer 

FiguUI' 6. T-vormige pijp 

op suskamer. 
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2.2 Flow visualisatie. 

Voor de volledige beschrijving van het optische systeem en de 

toegepaste technieken bij het zichtbaar maken van stromingspatronen 

wordt verwezen naar het stageverslag van Marselje [MAR 81]. In de

ze paragraaf zal toch kort worden ingegaan op het principe van flow 

visualisatie, omdat dit in §2.5 en in appendix A toch aan de orde 

komt. 

t grad n 

go"lfstraa"l 

go"lffront 

-- z 

Figuur ?. Buiging van "liaht door brekingsindex-gradient. 

Elk punt van een golffront beweegt met een snelheid coin in de 

richting loodrecht op het golffront. Hierin is co de lichtsnelheid 

in vacuiim en n is de brekingsindex. Een golffront is een oppervlak 

van gelijke fase van de lichtgolven (zie figuur 7). Voor kleine af

buigingshoeken t.o.v. de z-richting is de fase van een lichtstraal 

Z d I 

4> (x,z) = 21T J ~' 
0 

2 z 
= A1T J n(x,z) dz' 

0 0 

Hierin is A1 de locale golflengte, AQ de golflengte in vacuum en 

(1) 

~ = 0 gekozen in het vlak z = O. De tweede integraal in vgl. 1 heet 

de optische weglengte van de lichtstraal. 

Door locale brekingsindex 

afgebogen in de richting van 

richting is (zie figuur 7) 

veranderingen wordt een lichtstraal 

de brekingsindexgradient. Als dit de y

geldt (a is de afbuigingshoek): 

(2) 

Hiervan wordt gebruik gemaakt om gebieden zichtbaar te maken met 

brekingsindexgradienten. Deze zgn. schlieren-methode staat schema

tisch afgebeeld in figuur 8. De afgebogen stralen worden weggevangen 
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door een meskant, waardoor in het beeldvlak een donker gebied ont

staat. Figuur 8 geeft een overdreven beeld; in werkelijkheid is geen 

brekingsindexgradient 

in gearceerd gebied 1 lens meskant 

branpunt 

donker gebied als 

beeld van gear

ceerd gebied 

Figuur 8. Schlieren-visualisatie van gebieden met brekingsindex

gradient. 

sprake van een brandpunt maar van een waist. Hierdoor worden afge

bogen lichtbundels niet helemaal weggevangen. Het beeldvlak is nu 

des te donkerder, naarmate de bundel meer afgebogen wordt, dus naar

mate de brekingsindex-gradient groter is. 

bovenstaande techniek wordt toegepast bij het zichtbaar maken van 

de schuiflaag. Men belicht dan het gebied rond·de schuiflaag met 

coherent laserlicht. In de schuiflaag bestaan dichtheidsgradienten en 

dus brekingsindexgradienten, zodat met de schlieren-methode een beeld 

van de schuiflaag kan verkrijgen. In het verslag van Marselje [MAR 

81] zijn hiervan foto's afgebeeld en verder zijn in de vakgroep video

opnames van de schuiflaagbeweging beschikbaar. 

2.3 Hittedraadanemometrie. 

Met een hittedraadje kan men in een stationaire stroming de locale 

snelheid loodrecht op dat hittedraadje bepalen. Het hittedraadje is 

gemaakt van wolfram (temperatuurgevoelige electrische weerstand) en 

heeft een dikte van enkele micrometers en een lengte van enkele mil

limeters. Het staat gespannen tussen twee pootjes van een probe. Nu 

wordt door het draadje een electrische stroom gestuurd, waardoor het 

opwarmt. Door convectief warmteverlies neemt de termperatuur echter 

af. De electrische stroom, die nodig is om het hittedraadje op een be

paalde temperatuur (weerstand) te houden, is nu een maat voor het 
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convectief warmteverlies en dus voor de snelheid van de langsstromen

de lucht. Voor meer informatie wordt verwezen naar het stageverslag 

van Van Liempd [LIE 81]. Volgens bovenstaand principe worden snelheids

profielen van grenslagen en van stationaire schuiflagen gemeten. 

2.4 Druk.metingen. 

Met een microfoon is het mogelijk locale drukfluctuaties te meten. 

De microfoon mag zich echter niet in de stroming bevinden, omdat dan 

het stromingsprofiel wordt verstoord en men geen juiste informatie 

krijgt over drukfluctuaties. Men kan bijvoorbeeld metingen aan de wand 

van een T-vormige pijp doen, maar niet in de schuiflaag. In de vak

groep Transportfysica heeft men de beschikking over twee soorten mi

crofoons van acceptabele grootte (gevoelig oppervlak minder dan 1 cm2), 

die onderling geen belangrijke verschillen hebben. 

In het verleden zijn metingen gedaan met een B&K- microfoon (Bruel & 

Kjaer). Deze werd flush met de wand geplaatst op punten in de omgeving 

van de stroomopwaartse hoek, de stroomafwaartse hoek en in het vlak 

y=h, O<x<h (i.e. overzijde van de caviteit). Er zijn ook metingen ge

daan met een microfoon in de caviteit: x=!h, y<O. Van Nisselroy [NIS 

81] heeft aangetoond, dat dit een betrouwbare meetmethode is zolang 

men op veilige afstand van de schuiflaag blijft: -y~ lcm. Voor verdere 

bijzonderheden wordt verwezen naar [NIS 81]. 

Bij alle resonantiemetingen bevindt zich een Kistler-microfoon (iets 

groter gevoelig oppervlak, maar minder kwetsbaar) in de bodem van de 

caviteit, flush met de zuiger. Deze wordt steeds gebruikt om de reso

nantiefrequentie en amplitude te meten. 

2.5 De lasermicrofoon. 

De interferometer is een instrument, waarmee veranderingen in de op

tische weglengte 

~ := J n ds (integreren over degeometrische weglengte) 

van een lichtstraal gemeten kan worden. Hierdoor kunnen enerzijds geo

metrische weglengteveranderingen worden gemeten en anderzijds brekings

indexveranderingen en daaruit afgeleide grootheden. In de werkeenheid 

Gasdynamica/Aero-akoestiek heeft men de beschikking over een zgn. Mach

Zehnder-interferometer. In de toepassing van geluidsmeter spreekt men 
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ook wel van een lasermicrofoon. In deze paragraaf zal worden ingegaan 

op het gebruik van de lasermicrofoon m.b.t. aero-akoestische oscilla

ties. De Werking van de Mach-Zehnder-interferometer wordt besproken 

in subparagraaf 2.5.1. In 2.5.2 zal iets meer in details worden getre

den m.b.t. de stabiliteit van de lasermicrofoon. Tot slot wordt in 

subparagraaf 2.5.3 de toepassing op aero-akoestische oscillaties be

sproken. 

2.5.1 De werking. 

In figuur 9 is de opstelling van de Mach-Zehnder-interferometer 

getekend (volgens het ontwerp van [~&G 75]). Het principe van de wer

king is alsvolgt. Een lichtstraal wordt door een halfdoorlatende spie

gel (spiegel I) gesplitst in een onjectbundel en een referentiebundel. 

Deze bundels ontmoeten elkaar weer in deelspiegel 3, na gereflecteerd 

te zijn aan spiegel 2 resp. spiegel 4. Spiegel 3 is weer halfdoor-

prisma 

~).'.:'p"laatje 

spiegel 1 

objeat <~ 0 
spiegel 2 

ase:r 

(objectbundel 

f oto

diode a 

FiguU:t' 9. De Mach-Zehnde:r-inte:rfe:romete:r. 

spiegel 4 

:refe:rentiebundel 

spiegel 3 
f oto-

( diode b 

inte:rfe:rentie-

~ bundel b 

inte:rf e:rentie

bunde l a 
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latend, zodat erachter twee interferentiebundels ontstaan: een (a) 

door samenvoeging van het gereflecteerde deel van de objectbundel en 

het doorgelaten deel van de ref erentiebundel en een (b) door samen

voeging van het doorgelaten deel van de objectbundel en het gereflec

teerde deel van de referentiebundel. De intensiteit van de interfe

rentiebundels hangt af van het onderling faseverschil (c.q. optische 

weglengteverschil) van object- en referentiebundel ter plaatse van 

deelspiegel 3. De optische weglengte van de referentiebundel is con

stant (op invloeden van de omgevingstemperatuur na; maar daarvoor is 

de objectbundel even gevoelig), terwijl de optische weglengte van de 

objectbundel kan worden beivloed door: 

i) verandering van de geometrische weglengte. Spiegel 2 is enigszins 

verplaatsbaar; door een electrische spanning over de piezotrans

lator aan te brengen krimpt deze enigszins in en verplaatst spie

gel 2 over een afstand evenredig met de aangebrachte spanning, 

ii) brekingsindexveranderingen in het object. 

De respectivelijke bijdragen noemen we ~~pt en ~~obj 

~~ = ~~ + ~~ b' +~~o pt 0 J 
(1) 

Hierin is ~~ 0 het optische weglengteverschil tussen object- en refe

rentiebundel als ~~ t = ~~ b' = 0. p 0 J 
De intensiteit van de interferentiebundels wordt gemeten met zgn. 

PIN-diodes (specificaties achter in verslag). Deze hebben de eigenschap 

dat zij een stroom doorlaten, waarvan de grootte evenredig is met de 

intensiteit van het licht, dat op de diodes valt. Meting van deze 

stroom levert dus informatie over het optische weglengteverschil. In 

.het ideale geval (afwijkingen_ van het ideale geval: zie opmerking 2) 

luidt de formule hiervoor: 

~I = Io cos 2 (2) 

Opmerkingen. 

I) Het licht, dat wordt gebruikt, is afkomstig van een He-Ne-laser

bron. Het uitgestraald vermogen is 5 mW. Het licht is lineair gepo

lariseerd en heeft een golflengte van 632,8 nm. Men gebruikt laser

licht omdat het monochromatisch is, omdat het vlakke golffronten 

heeft en omdat het gemakkelijk tot een smalle bundel te vormen is. 

2) Deelspiegel I heeft de eigenschap, dat de gereflecteerde en de 

doorgelaten bundel bijna dezelfde intensiteit hebben, wanneer de 
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invallende bundel circulair gepolariseerd is (zie [MEV 79]). De uit

tredende bundels zijn echter niet meer circulair gepolariseerd, maar 

elliptisch. Gevolg hiervan is, dat de bijdragen van de object- en 

referentiebundel aan de interferentiebundels niet hetzelfde gepola

riseerd zijn. Volledige uitdoving is dus niet meer mogelijk en for

mule 2 moet gewijzigd worden tot 

~I = I . + Io cos 2 ~ min A 

of ~I = I - Io cos gem 
(3) 

waarin I . de minimale intensiteit is en I = Io + I . mm g~ mm 
3) Het zgn. kwart-lambda plaatje wordt meestal gebruikt om lineair 

gepolariseerd licht, dat uit de laserbron komt, om te zetten in cir

culair gepolariseerd licht (zie [MEV79]). Door het !A-plaatje te ver

draaien, wijzigt men de verhouding van de assen van de ellips van 

het uittredende (elliptisch gepolariseerde) licht. De orientatie van 

het !A-plaatje is nu zodanig gekozen, dat de uitdoving en de verster

king van object- en referentiebundel na deelspiegel 3 maximaal is, 

m.a.w. Io uit vgl.3 is zo groot mogelijk gekozen. 

4) Het prisma vervult de rol van spiegel en is in de opstelling opge

nomen, omdat het plaatsen van de laserbron zoals in figuur 9 een aan

zienlijke ruimtebesparing oplevert. De aanwezigheid van het prisma 

is dus niet relevant voor de werking van de interferometer. 

2.5.2 De terugkoppeling. 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, levert de stroom door de 

fotodiodes informatie over veranderingen in de optische weglengte van 

de objectbundel. We meten steeds de spanning Vfd t.g.v. deze stroom 

over een vaste weerstand. Uit vgl.2.5.1.3 volgt dan het verloop van 

de fotodiodespanning: zie figuur 10. Zoals we in 2.5.3 zullen zien, 

hebben we in de experimenten te maken met optische weglengteverande

ringen, die veel kleiner zijn dan de golflengte van het gebruikte 

licht. Het meetsignaal oVfd is dan niet alleen afhankelijk van de op

tische weglengteverandering 6~, maar ook van de plaats van het werk

punt, zoals figuur 10 illustreert. Omdat de opstelling zeer gevoelig 

is voor omgevingsinvloeden (uitzetting van materialen of verandering 
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Figuur 10. Fotodiodespanning (evenredig met Ziahtintensiteit 

van interferentiebundeZJ aZs funatie van het optisahe wegZengte

versahiZ van objeat- en referentiebundeZ. A is de goZfZengte 

van het gebruikte Ziaht. 

van de luchttemperatuur), is stabilisatie van het werkpunt noodzake

lijk. Deze stabilisatie is mogelijk door drift in de fotodiodespanning 

terug te koppelen via de piezotranslator en zodoende de optische weg

lengte te be~nvloeden. 

Bij de terugkoppeling is het van belang het te meten signaal te 

scheiden van de drift t.g.v. externe oorzaken. Nu is de drift laagfre

quent ( ~ 1 Hz ) en de signalen t.g.v. aero-akoestische golven hoog

frequent ( ~ 100 Hz ). Hiervan is gebruik gemaakt door laagfrequente 

afwijkingen van de fotodiodespanning t.o.v. een referentieniveau 

(werkpunt) te compenseren via de terugkoppelketen. 

Aan de hand van het schema van figuur 11 zullen we een afschatting 

maken van de frequentieresponsie van het meetsysteem.· Voor kleine ver

storingen o<P b. 
0 J 

zijn de overdrachtsfuncties te schrijven als 
.... 

p 
oVfd 

= .... ( 1) 
0 <P 

K = 
o<J>Pt - .... - (2) 

ovfd 

Hierin wordt met het kapje ( .... ) bedoeld: de fouriergetransformeerde 

van het signaal. Nu is ~Vfd uit figuur 10 ongeveer 3 volt. Hieruit 
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p 

b.¢0 + b.¢ b' 
0 J 

M pt 

K 
v ref 

Figuur 11. Sahema van het meetsysteem. P representeert de inter

ferometer zonder terugkoppeLing, die een optisah wegLengtever

sahiL omzet in een fotodiodespanning. K representeert de omzet

ting van een versahii van fotodiodespanning en referentiespan

ning in een optisahe wegLengteverandering door de piezotrans

iator. 

volgt meteen: 

(3) 

indien het werkpunt "op de flank van een fringe" in figuur 10 is geko-

zen. 
Voor het electronisch gedeelte van proces K wordt verwezen naar ap

pendix B. Voor het mechanisch gedeelte (piezotranslator zelf) geldt, 

dat dit ongeveer even gevoelig is voor alle frequenties ~ 10 kHz. Het 

mechanisch gedeelte heeft dus geen relevante invloed op de frequentie

responsie. Uit het schema van appendix B is dan eenvoudig op te maken, 

dat K de volgende gedaante heeft: 

K = __ µ:;;;.__ __ 

1 + jwRC 
40 A. 

Hierin is R = I Mn , C = I µF enµ = volt (gemeten). 

(4) 

Dit betekent, dat voor frequenties ~ 10 kHz voor de overdrachtsfunctie 

van het gehele meetsysteem geldt (indien het werkpunt op de flank van 

een fringe is gekozen): 

p 
H = ----PK 

= w2R2c2 - 750 + jwRC•750 • P 

750 2 + w2R2c2 
(5) 

We zien, dat lage frequenties bijna niet worden doorgelaten ( IHI = 
~;b ) en dat hoge frequenties bijna geheel warden doorgelaten ( IHI 
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:::: \Pl ) . We zien tevens, dat de RC-waarde iets ongelukkig l.S gekozen; 

voor f = 200 Hz, bijvoorbeeld, geldt 

IHI = 0,86 \Pi en arg(H) = +30° 

en voor f = 600 Hz geldt 

IHI = 0,98 \Pl en arg (R) = + 11 ° . 
Door de terugkoppeling is de fotodiodespanning dus geen vaste maat 

voor o~ b' , maar zijn correcties noodzakelijk. De resultaten, die in 
0 J 

de volgende hoofdstukken warden gepresenteerd, zijn alle reeds gecor-

rigeerd. 

2.5.3 Toepassing op aero-akoestische oscillaties. 

De voor- en achterkant van de T-vormige pijp zijn voor de toepassing 

van de lasermicrofoon van perspex vervaardigd. De interferometer is 

nu zodanig opgesteld, dat de objectbundel zich door de T-vormige pijp 

voortplant volgens figuur 12. Men kan nu op ieder punt in het x-y-vlak 

brekingsindexvariaties meten. In het onderstaande zal worden nagegaan 

wat deze brekingsindexfluctuaties inhouden bij aero-akoestische oscil-

laties. 
De optische weglengte is gedefinieerd volgens vgl.2.2.1. Alleen de 

weg van de objectbundel door de T-vormige pijp is van belang, zodat: 

y~ 
zuiger 

z 

7,uchtstroom 

Figuur 12. Objectbundei vait 7,oodrecht op T-vormige pijp in. 
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( 1) 

Nu is voor verdunde gassen n-1 nagenoeg evenredig met de dichtheid van 

het gas. De evenredigheidsconstante K noemt men de Gladstone-Dale-con

stante (zie [TRO 74], pag.17): 

n = 1 + KP 

Voor lucht geldt bij een golflengte van 630 nm: K = 

(2) 

2,25• 10-4 m3 /kg 

(zie [RUB 79], pag.E-387). Voor variaties in de optische weglengte 

geldt dus: 

h op 
O~ = f K 6p dz = h K 6p = h (n-1) ~ 

0 p 

Anderzijds volgt uit figuur 10 (op de flank van een fringe): 

A. 
o~ = 271' 

Combinatie van vgl.3 en vgl.4 levert: 

oV fd h o o 
-- - 271' ·-· (n-1 )L = _£.. = 6Vfd - A P 1,30•10- 2 P 

77 §.e._ 
p 

(3) 

(4) 

(5) 

Geluidsniveaus bij resonanties in de T-vormige pijp kunnen waarden 

bereiken van ongeveer 150 dB. Voor de situatie, die in hoofdstuk 4 zal 

worden besproken ( Uo = 39,6 m/s, d = 356 n:nn) is het geluidsniveau 

140 dB. Dit correspondeert met drukfluctuaties op van 300 Pa. Uit vgl. 

1.4.2 volgt dan, dat 

voor geluidsgolven (6) 

Vgl.6 geldt op plaatsen, waar drukfluctuaties het grootst zijn (druk

buiken). Elders zijn de dichtheidsfluctuaties kleiner. We zien uit 

vgl. 5 en vgl. 6 dat linearisatie nop de flank van een fringe" in figuur 
10 is toegestaan (de fout hierdoor is niet groter dan 1%). 

Een afschatting van de dichtheidsfluctuaties in de schuiflaag is 

moeilijk te maken. Dit komt omdat de lucht, die uit de suskamer komt 

en door de T-vormige pijp beweegt, enkele graden lager is dan de om

gevingstemperatuur; de reden hiervan wordt in appendix C besproken. 

De lucht, die zich gedurende enige tijd in de caviteit bevindt, zal 

hier warmte opnemen van de wanden. Door dit effect zal een tempera-
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tuursverschil over de schuiflaag ontstaan. Er is gemeten, dat bij 

u0 = 40 m/s de temperatuur in de caviteit ongeveer 2K hoger is dan 

in de suskamer. 

Onafhankelijk van bovenstaand effect zullen als gevolg van snel

heidsverschillen in de schuiflaag temperatuursverschillen ontstaan. 

Volgens [OWC 64], pag.551 geldt namelijk: 

!i'Pr uii + c T = c T (7) p p c 

Hierin is T de temperatuur in de hoofdstroming, T de temperatuur in 
c 

de caviteit en Pr het getal van Prandtl; voor lucht (ideaal gas): 

Pr= 0,737 . Als u0 = 40 m/s levert dit: 

(t:.T) T - T 
__ T_c = _T __ c_"' -2,3· 10-3 (8) 

Dit effect versterkt het eerste effect: het totale temperatuursver

schil is dus ongeveer 3K. Over grenslagen en schuiflagen bestaan geen 

drukverschillen, zodat (ideale gaswet): 

l:.p = _ l:. T "' 10- 2 
p T 

(9) 

Door de golvende beweging van de schuiflaag bij aero-akoestische reso

nanties openbaren zich deze dichtheidsverschillen als dichtheidsfluc

tuaties. Deze dichtheidsfluctuaties zijn dus maximaal van de orde 10-2 

en dat is veel groter dan de bijdrage van akoestische dichtheidsfluc

~uaties (zie vgl.6) temeer omdat de schuiflaag zich in de buurt van 

een drukknoop bevindt. 

Overigens moet men zich n.a.v. vgl.9 en vgl.5 bezinnen over het feit 

of men nog mag lineariseren bij metingen in de schuiflaag. Tijdens de 

metingen zal blijken, daL dit meestal toch het geval is. 

Opmerking. 

Afbuiging van de laserstraal volgens vgl.2.2.2 speelt in het boven

staande geen rol. In appendix A zal dit worden afgeleid. 
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HOOFDSTUK 3. DE SCHUIFLAAGONTWIK.KELING (ZONDER RESONANTIE). 

3. 1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ontwikkeling van een statio

naire schuiflaag, d.w.z. een schuiflaag, die niet aheen en weer kwis

pelt". Er zijn twee belangrijke grootheden, die iets zeggen over de 

ontwikkeling van zo'n vrije schuiflaag: de impulsverliesdikte (§3.2) 

en de meest instabiele frequentie (§3.3). De metingen zijn verricht 

m.b.v. hittedraadjes volgens het principe van §2.3. 

Om rescnanties te vermijden is niet gemeten aan een T-vormige pijp, 

maar aan een geflensde pijp, waaruit de lucht vrij kan uitstromen (zie 

figuur 13). De doorsnede van de pijp is vierkant; breedte h = 28 mm. 

x>O t 
x=O 

vrije sahuiflaag 

\!\~probe 

i 
Uo 

suskamer 

Figuur 13. Opstelling voor 

metingen aan de sahuiflaag

ontwikke Ung. 

h = 28 rrun 

t = 180 rrun of 280 rrun 

19 mis ~ u0 < ?5 mis 

Aan het begin van de uitstroompijp is de stroming laminair. In de 

pijp groeit de grenslaag dan aan volgens (zie [SCH 65], pag.112) 

0 -1 
-"'SRe 2 

t t 
(I) 

waarin o de grenslaagdikte ( U = 0,99 Uo ), t de afstand tot het y=o 
b ' d .. R h R ld 1' ( R = t•Uo ). Voor egin van e piJp en et et eyno sgeta is et v 

u0 = 19 m/s en t = 280 mm levert dit: o "' 2,3 mm << h. De stroming ge

draagt zich dus voor x<O als plaatstroming (en niet als buisstroming). 

Hiervoor geldt: 
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Re k . = 3,5· 10 5 tot 106 
2, n.t 

(2) 

(zie [SCH 65], pag.425); voor deze waarde van Re2 verandert de stro

ming van laminair naar turbulent. De meetcondities zijn in dit hoofd

stuk zodanig, dat 

3,5• 10 5 ~ Re
2 

$ l ,2• 106 

De stroming bevindt zich in de omgeving van x=O dus juist in een over

gangssituatie. 

3.2 De impulsverliesdikte. 

Figuur 14 geeft een voorbeeld van twee profielen op verschillende 

afstanden van het uitstroomvlak bij Uo = 36 m/s. We zien, dat stroom

afwaarts het prof iel afvlakt en dat de impulsverliesdikte dus toe-
= x·Uo neemt. De impulsverliesdikte S(x), x>O , is een functie van Re x \) 

en van So = S(O). Re geeft de invloed weer voor x>O en s0 de invloed x 
voor x<O, d.w.z. de grenslaagontwikkeling in de aanstroompijp. De 

30 

(m/~) i 
I 

20 I 

' 

' 

10 

: 
I 

' I 

. 
0 10 15 0 5 -y (mm} 

Figuur 14. Sahuiflaagprofielen, verkregen na interpolatie van 

meetpunten. Getrokken Zijn: x = 0,5 mm. StippeZZijn: x = 10 mm. 

e(x = 0,5 mm) = 0,53 mm; e(x = 10 mm) = 0,83 mm. u0 = 35,6 m/s. 
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aanstroomsn~lheid Uo be~nvloedt dus de impulsverliesdikte 6(x) van de 

schuiflaag via Re en via 80 . In figuur 15 is de impulsverliesdikte x 
bij verschillende aanstroomsnelheden als functie van x uitgezet. 

Men kan uit deze figuur voor de verschillende snelheden 80 bepalen 

door extrapolatie van 8(x) naar x=O. Het valt op, dat 80 niet monotoon 

van Uo afhangt. Dit kan men op de volgende manier verklaren. Door toe-

1, 5 

1, 0 

0, 5 _e-e ----

0 
0 

9------
9--------

5 
x (mm) 

10 

Figuur 15. Stroomafwaarts 

verZoop van d.e impuZsver

Ziesdikte voor versahiZ

Zende aanstroomsneZhed.en. 

0 u0 = 19 mis (R. = 28 am) 

>< u0 = 37 mis (R. = 28 am) 

Uo = 64 mis (R. = 28 am) 

® U o = 7 5 ml s ( R. = 18 am) 

nemende u0 krijgt men een minder snelle aangroei van laminaire en tur

bulente grenslaag, maar een eerdere (meer stroomopwaartse) overgang 

naar een turbulente grenslaag. Het laatste effect zorgt voor een toe

name van 80 , omdat een turbulente grenslaag sneller aangroeit dan een 

laminaire. 

M.b.t. het verloop van 8 voor x>O in figuur 15 kan worden opgemerkt, 

dat het lijkt alsof de impulsverliesdikte stroomafwaarts lineair toe

neemt. Er zijn soortgelijke metingen gedaan (ook Reynoldsgetallen van 

dezelfde grootte-orde) door Hussain en Zedan [H&Z 78]. Deze bevestigen 

het verloop van figuur 15: Hussain en Zedan vonden een lineaire toe-
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name van 8 over enkele tientallen centimeters. Voor laminaire stro

mingen zou gelden: d8/dx = 0,029 en voor turbulente: d8/dx = 0,035. 

Ook deze waarden stennnen goed overeen met het verloop van figuur 15. 

Overigens wijzen de metingen van Hussain en Zedan niet zo duidelijk 

uit of ook over de eerste millimeters, waar het antisynnnetrisch profiel 

van de schuiflaag wordt gevormd, lineaire toename van 8 plaats vindt. 

3.3 De meest instabiele frequentie. 

Met dunne hittedraadjes kan men fluctuaties van zeer hoge frequen

tie in de stroming meten: afhankelijk van de dikte kan men frequenties 

tot 107 Hz meten. Door het signaal, afkomstig van het hittedraaje, te 

fourieranaliseren kan men het spectrum bepalen. Na langdurig middelen 

verkrijgt men een glad verloop. Figuur 16 geeft een voorbeeld van de 

stroomafwaartse verandering van een spectrum. Er treedt een stroomaf

waartse versterking op als gevolg van de instabiliteit van de schuif

laag. Door de spectra uit figuur 16 op elkaar te delen vinden we de 

geintegreerde versterking tussen x = 0,5 nnn en x = 10 nnn: zie figuur 

17. We zien, dat de meest instabiele frequentie in het interval 

0,5 nnn < x < 10 nnn ongeveer 2000 Hz bedraagt. 

Door kleine intervallen te nemen, kan men het stroomafwaarts ver

loop van de meest instabiele frequentie bepalen: figuur 18 toont het 

verloop bij Uo = 37 m/s. We zien een sterke stroomafwaartse afname van 

f (meest instabiele frequentie). Dit is een gevolg van het breder m 
worden van de schuiflaag (zie §1.5 figuur 4). 

De vraag is, off dimensieloos te maken is, zoals in §1.5 is ge-m 
suggereerd, m.a.w. is Sr8(x) constant? Het antwoord kan men uit tabel 

I halen, die uit figuur 15 en figuur 18 is gedestileerd. Dit antwoord 

is weliswaar ontkennend, maar nog niet onrustbarend. Bedenk innners, 

dat de schuiflaag over de eerste centimeter na het loslaatpunt van 

vorm verandert. Dit betekent, dat er nag geen eenduidig verband bestaat 

tussen 8 en ~~ jy=O , terwijl de laatste grootheid de stabiliteits

eigenschappen bepaalt. Dit kunnen we ook zien in figuur 14: terwijl 8 

over de eerste centimeter slechts met een factor 1,6 toeneemt, neemt 

au j met een factor 7 af. Daardoor kan ook de meest instabiele 
ay y=O 
frequentie met een factor 7 afnemen. 

Als we nu de stroomafwaartse ontwikkeling van de schuiflaag buiten 

beschouwing laten, is het interessant om na te gaan of f dimensieloos m 
is te maken met de aanstroomcondities volgens vgl.1.5.3. Dit gebeurt 
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3 

(a) 

2 

0 
0 1000 2000 3000 4000 

f (Hz) 

(b) 

2 

0 
0 1000 2000 - 3000 4000 

f (Hz) 

Figuur 16. Spectra van snelheidsfluotuaties in de sohuiflaag, 

verkregen na middeling gedurende 100 seoonden. Uo = 35,6 m/s, 

!l = 18 om. 

al x = 0,5 mm , y = 0 ; b) x = 10 mm , y = O. 

(Situaties overeenkomstig figuur 13). 
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: f "' 2000 Hz 
I m 

2000 - 3000 
f (Hz) 

4000 

Figuur 1?. Geintegreerde versterking tussen x = 0,5 mm en 

x = 10 mm a"ls funatie van de frequentie. Ve:r>kregen na deiing 

van de speat:r>a uit figuur 16. Uo = 35,6 m/s, i = 18 am. 

8000 

6000 

fm t 
(Hz JI 
4000 

2000 

0 2 4 6 ~ 8 
x (mm} 

10 

Figuur 18. Stroomafwaarts ver"loop van de meest instabiele 

f:r>equentie. U0 = 3? m/s, i = 28 am. 
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Tabel I 

x (mm) 6 (mm) f (Hz) sr
6 m 

1 1, 07 5000 0,145 

3 1, 14 2100 0,065 

5 1'21 1200 0,039 

10 1, 32 700 0,025 

Uo = 37 m/s 
' 

,Q, = 28 cm 

Tabel II 

U-0 (m/ s) e0 (mm) f (Hz) Sreo m 

36 0,53 2000 0,030 

50 0,49 3000 0,029 

65 0,55 3700 0,031 

75 0,54 4000 0,029 

0,5 mm < x < 10 mm ' t = 18 cm - -

in tabel II. Het lijkt er inderdaad op, dat de aanstroomcondities de 

stabiliteitseigenschappen volledig bepalen en dat er een meest insta

biele dimensieloze frequentie bestaat: 

voor maximale versterking. 

Om meer zekerheid te krijgen omtrent deze eigenschap zijn meer metin

gen noodzakelijk. Hierbij zou men oak 60 kunnen beinvloeden door af

zuiging van de grenslaag. Overigens is in de literatuur geen goed ver

gelijkingsmateriaal te vinden. De enige conclusie, die in dit verband 

uit [FRE 66] kan warden getrokken, is dat de meest instabiele dimensie

loze frequentie Sr
60 

niet kleiner is dan 0,023. 

3.4 Conclusies. 

De metingen uit dit hoofdstuk laten zien, dat een groat gedeelte 

van de schuiflaag wordt gekarakteriseerd door aanloopverschijnselen: 

over de eerste centimeter verandert de schuiflaag sterk van vorm. Hier

op mogen we geen stabiliteitstheorie toepassen, zoals die bijvoorbeeld 

door Michalke (§1.3) is geformuleerd. Het is nu juist belangrijk naar 
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empirische wetmatigheden te zoeken. Hiervoor zijn echter veel meer 

metingen noodzakelijk. 

De lengte van de aanstroompijp is in dit hoofdstuk iets ongelukkig 

gekozen, omdat aan de uitstroomopening de stroming net turbulent be

gint te worden. In de toekomst zouden beter metingen gedaan kunnen 

worden aan veel kortere pijpen. Dan hebben we te maken met een lami

naire plaatstroming. Die situatie is dan makkelijker interpreteerbaar 

en bovendien is meer vergelijkingsmateriaal uit de literatuur beschik

baar. 

Opmerking. 

De aanstroompijp voor de metingen uit de volgende hoofdstukken is 

veel korter genomen: i = 3 cm. Bij x=O hebben we dan een laminaire 

grenslaag. Omdat hiervan de vorm ongeveer constant is (Blasius-pro

fiel), volgt meteen uit vgl.3.2.1, dat 

( 1) 

Omdat sr
8 

constant is (zie vgl.1.5.3), is de meest instabiele fre-
0 -3/2 

quentie f evenredig met u0 : 
m 

-3/2 
f "' Uo m 

(2) 

Dit zal van belang blijken te zijn bij de interpretatie van de resul

taten uit de hoofdstukken 5 en 6. 
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HOOFDSTUK 4. HET RUL.~TELIJKE EN SPECTRALE BEELD VAN EEN 

RESONANTIETOESTAND. ( Uo = 39,6 m/s , d = 356 nun 

4. I Inleiding. 

In de hoofdstukken 4 en 5 komen de resultaten van de metingen met 

de lasermicrofoon aan de orde. In dit hoofdstuk wordt de structuur 

van een resonantietoestand bestudeerd, d.w.z. de externe parameters 

Uo , 80 , d en h veranderen niet. In het volgende hoofdstuk wordt de 

invloed van deze parameters bekeken. 

Bij het gebruik van de lasermicrofoon meten we de relatieve varia

ties in de fotodiodespanning. Het verband met de dichtheidsfluctua

ties staat in vgl.2.5.3.5. In het verdere verloop zullen we steeds 

een grootheid A gebruiken, die correspondeert met de rms- waarde van 

de fotodiodespanning volgens: 

(ovfd)rms 
A := 1000 • 

t:.Vfd 
(I) 

o~_.___._.__._-+-....._._.._~_._~~=-<-+---'-_._~.___._.__._ ............ --+-_._ ............ _.__._......_.___.___._+--'_._. 

-300 -200 -100 - 0 
y (mm} 

Figuur 19. Verloop van diahtheidsfluatuaties in de caviteit. 

x = 15 mm. Meet:punten voor y <-280 mm ontbreken, omd.at deze 

niet bereikbaar waren voor de iaseY'171iarofoon. 
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De grootte van de dichtheidsfluctuaties wordt dan gegeven door: 

(op) 
__ rm_s_ = 1 30 • 10- 5 A 

p ' 

De resonantietoestand, die we in dit hoofdstuk bespreken, wordt 

vastgelegd door: 

Uo = 39,6 m/s , d = 356 mm , h = 28 mm , 60 = 0,31 mm 

(de hierbij optredende frequentie is 630 Hz). 

(2) 

Uo en d zijn dus zo gekozen, dat slechts een frequentie in het spec

trum (zoals we dat meten met de microfoon in de zuiger van de cavi

teit) voorkomt. Bij deze frequentie hoort een akoestische golflengte 

A van 54 cm. Hoewel d =tl A bevindt zich een staande akoestische 
a 4 a 

golf in de caviteit: zie figuur 19. Bij y=O bevindt zich duidelijk 

geen drukknoop; de akoestische impedantie wijkt af van die van een 

ideale open pijp. De eindcorrectie o (§1.4) bedraagt ongeveer 5 cm. 

In de volgende paragraaf zullen we nagaan, hoe de dichtheidsfluc

tuaties in de buurt van y=O eruit zien, met de bedoeling iets de weten 

te komen over de invloed van de schuilaagbeweging op het gedrag in de 

caviteit. In §4.3 wordt gekeken naar het gedrag in de schuiflaag. Gaan 

de eerste paragrafen uit dit hoofdstuk over de amplitudes van de 

dichtheidsfluctuaties, in §4.4 komt het faseverloop aan de orde. Uit 

de resultaten van §4.3 en §4.4 kunnen we de specifieke schuiflaag

trilling berekenen; dit gebeurt in de laatste paragraaf van dit hoofd

stuk, §4.5. 

4.2 Gedrag in de buurt van de schuiflaag. 

Figuur 20 geeft een voorbeeld van de doorsnede van de caviteit. Het 

valt op, dat de signalen niet overal even groot zijn. Aan de stroomaf

waartse kant van de caviteit (x > 20 mm) bevindt zich 10 mm in de ca

viteit een minimum en 20 mm in de caviteit een maximum. In figuur 21 

kunnen we nog beter zien, wat hier aan de hand is: alleen langs de 

stroomafwaartse kant van de caviteit bestaat een merkwaardig patroon. 

Overigens: wat gebeurt tussen y = -5 mm en y = +5 mm zijn gevolgen 

van de golvende beweging van de schuiflaag. Hierop komen we in de vol

gende paragraaf terug. 

Uit het verloop van de figuren 20 en 21 kunnen we de volgende con

clusies trekken. 
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I) De dichtheidsfluctuaties t.g.v. de akoestische golf worden plaat

selijk versterkt of verzwakt; in het minimum van figuur 20a vindt ge

deeltelijk uitdoving plaats en in het maximum van figuur 20b verster

king. Dit is nog eens geillustreerd in figuur 22. Er is dus - behalve 
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0 

Figuur 20. Grootte van diehtheidsfluetuaties over de doorsnede 

van de eaviteit. a) y = -10 mm . b) y = -20 mm. 
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de akoestische golf - neg een verschijnsel, wat dichtheidsverschillen 

veroorzaakt. 

2) Dit verschijnsel heeft dezelfde frequentie als de akoestische golf; 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figuur 22. 

a) reai time signaai voor x = 26 mm , y = -10 mm (tijdsinter

vai 20 ms) 

b) bijbehorend spectrum (piekjes bij 50 Hz, 630 Hz, 1260 Hz) 

c) reai time signaai voor x = 26 mm , y = -20 mm (tijdsinter

vai 20 ms) 

d) bijbehorend spectrum (piek bij 630 Hz) 

anders zou geen uitdoving op kunnen treden (figuur 22a,b). 

3) Omdat we te maken hebben met een staande akoestische golf, is in 

het gebied -50 unn < y < 0 de fase hiervan constant (tussen twee opeen

volgende drukknopen zijn de trillingen in fase). Dit betekent, dat de 

fase van het genoemde verschijnsel in figuur 21e gaande van minimum 

naar maximum 180° verloopt, en dat tussen twee minima een faseverschil 

van 360° bestaat. Het verschijnsel heeft dus een golflengte, die ge

lijk is aan de afstand tussen twee minima: A ~ 20 unn. 

Deze conclusies wijzen in de richting van een beweging van lucht langs 

de achterwand (x=h) van de caviteit. Nu is er in §2.5.3 reeds op gewe

zen, dat de lucht in de doorstroomde pijp enkele graden kouder is dan 

de lucht in de caviteit. De koude lucht zal door de 11kwispelende" be

weging van de schuiflaag aan de stroomafwaartse hoek met tussenpozen 

(corresponderend met 630 Hz) in de caviteit worden gestuwd. De koude 

lucht heeft een grotere dichtheid en dus zal de beweging van zo'n 

"wolkje" koude lucht dichtheidsfluctuaties veroorzaken. Deze zullen 

noodzakelijkerwijs interfereren met de dichtheidsfluctuaties van de 
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akoestische golf. Dit kan het beeld van figuur 21e verklaren. 

Omdat we de afstand tussen twee "wolkj es" kennen (A. ::: 20 nnn), we

ten we ook de voortplantingssnelheid ervan: A·f ::: 13 m/s. 

Bij de beweging van de wolkjes in de caviteit zal temperatuursver

effening optreden door warmte-overdracht en door diffusie van de wolk

j es. Hoe dieper in de caviteit, des te minder is dus van de wolkjes 

merkbaar. In figuur 2le zien we, dat het effect beperkt is tot y ~ 

-50 nnn. 

Resumerend: we hebben dus te maken met een staande akoestische golf 

en een lopende hydrodynamische golf. De dichtheidsverstoringen van 

beide zullen met elkaar concurreren, maar de drukverstoringen van de 

akoestische golf blijven bestaan. Het zijn dus geen gelijksoortige 

golven, maar met de gebruikte meetmethode meten we hetzelfde facet 

van beide. 

De beweging van de wolkjes langs de achterwand van de caviteit is 

vergelijkbaar met de waarnemingen van Ronneberger [RON 80]. Deze be

schrijft de instabiele stroming van water over een caviteit, waarvan 

de bodem op en neer beweegt. Door de beweging van de schuiflaag vindt 

aan de stroomafwaartse hoek afwisselend massatransport in en uit de 

caviteit plaats (zie figuur 23). De in de caviteit geinjecteerde mas

sa beweegt langs de achterwand van de caviteit in de negatieve y

richting. 

De hydrodynamische verschijnselen zijn dus blijkbaar in een compres-

Figuur 23. Stromingspatroon 

gedurende een periode. Ver

k:l'egen door injectie van verf 

aan de stroomopwaartse hoek. 

Bron: [RON 80] . 
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sibel medium hetzelfde als in een incompressibel medium. Maar in het 

compressibele geval betekent injectie van massa in de caviteit tij

delijke compressie van de lucht. Deze drukverstoring breidt zich uit 

met de geluidssnelheid. De beweging van de massa aan de stroomafwaart

se hoek betekent dus ook geluidsproductie. Dit betekent, dat de massa

beweging tussen x = 20 mm en x = 28 mm in aanmerking komt als bron van 

de akoestische golf. Dat de schuiflaag elders geen geluid produceert, 

zal in de volgende paragraaf worden aangetoond. 

4.3 Dichtheidsfluctuaties in de schuiflaag. 

Zoals in §2.5.3 is aangetoond, worden door de golvende beweging 

van de schuiflaag dichtheidsverschillen gemeten. Figuur 24 toont het 

verloop van de dichtheidsverschillen in het vlak y=O. Voor x ~ 10 mm 

overheerst echter nog de akoestische bijdrage aan het signaal; hier

voor is A = 33 (zie figuur 19 en figuur 21). Verder stroomafwaarts 

150 -

A I 

100 -

50 - 0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

x (rnni) 

0 
O Oo 

0 0 
0 

Figuur 24. G~ootte van dichtheidsfluctuaties in de schuiflaag. 

y = o. 



- 48 -

gaan de dichtheidsfluctuaties t.g.v. de golfbeweging van de schuif

laag overheersen. Vanaf x = 22 mm is geen toename van het signaal meer 

zichtbaar. Dit is te wijten aan de invloed van de stroomafwaartse hoek 

op de stroming (zie ev. (R&K 79] voor laser-doppler metingen van snel

heden in de omgeving van de stroomafwaartse hoek. Figuur 18 van deze 

publicatie geeft hetzelfde beeld). 

Figuur 24 toont slechts de rms-waarden van de dichtheidsfluctua

ties. De figuren 25c t/m 25t geven meer informatie over de structuur 

van de.signalen. Het is opvallend, dat over de eerste acht millimeter 

van de schuiflaag de bijdrage van de fundamentele frequentie (630 Hz) 

sterk afneemt en dat de bijdrage van een andere frequentie (=2100 Hz) 

toeneemt. Verder stroomafwaarts neemt de bijdrage van de hoge frequen

tie weer af. Dit laatste is mogelijk een gevolg van de verbreding van 

de schuiflaag, waardoor de meest instabiele frequentie afneemt. 

De opkomst van de frequentie van 2100 Hz lijkt op het eerste ge

zicht volkomen vreemd. Bij nader inzien blijkt dit mee te vallen. 

Voor deze frequentie geldt namelijk d = tAa Bovendien wordt voldaan 

aan resonantievoorwaarde 1.5.8: uit de resonantiefrequentie van 630 Hz 

volgt q = 0,45 en dus is voor n=2 de resonantiefrequentie ongeveer 

2050 Hz. Volgens figuur 5 is deze frequentie dan ook een mogelijke 

resonantiefrequentie. De experimenten uit hoofdstuk 6 zullen een en 

ander iets beter begrijpbaar maken. 

We hebben eigenlijk dus twee resonantiefrequenties. Voor x $ 10 mm 

zal de hoge frequentie het meest versterkt warden. Verder stroomaf

waarts wordt de beschikbare energie grotendeels toegevoerd aan de 

lage frequentie en aan het eind van de schuiflaag is de relatieve 

Fif!..UU!' 25 (pag. 49). 

Rea"'l time signa"'len (tijdsintewai 20 ms) en de bijbehorende 

spectra. 

a en b) Signaa"'l van miarofoon in de bodem van de aaviteit 

a en d) y = 0 , x = 2 mm 

e en f) y = 0 , x = 8 mm 

g en h) y = 0 , x = 14 mm 
"/, en j) y = 0 , x = 20 mm 

k en ZJ y = 0 , x = 26 mm 

m en n) y = -10 mm , x = 8 mm 
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bijdrage van de hoge frequentie verwaarloosbaar (figuur 2Si). Ook in 

de aanwezige geluidsgolf is de hoge frequentie bijna niet aanwezig 

(figuur 25b). 

Na het bovenstaande is het van belang nu nog eens op te merken, dat 

figuur 24 rms-waarden weergeeft, waarin alle frequenties zijn vertegen

woordigd. Nu is deze meting nog eens over gedaan, maar het meetsignaal 

is nu gefilterd; alleen de bijdrage van 630Hz wordt gemeten. Het resul-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

oOo 
0 

0 0 

0....._._.___.__..&,.......Jl.__.___,__._J-ll_.___._~._i.1_.__.__,_.._..L......Jl~__,_....._L-LI_,_~ 

0 5 10 15- 20 25 
x (mm) 

Figuur 26. Gefilterd signaat van de Zasermiarofoon. Bandbreedte 

50 Hz rond 630 Hz. 

y = 0 (d.w.z. in de sahuiftaag). 

taat is weergegeven in figuur 26. Hieruit valt een conclusie te trek

ken, die nog niet uit figuur 24 te trekken was: de bijdragen van - ener

zijds - de akoestische golf en - anderzijds - de instabiliteitsgolf van 

de schuiflaag aan de dichtheidsfluctuaties in de omgeving van x = 10 mm 

werken elkaar tegen en compenseren elkaar gedeeltelijk. Immers: het 

resulterend signaal (figuur 26) heeft een kleinere amplitude dan de 

bijdrage van de akoestische golf (extrapolatie van figuur 19 of figuur 
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2lb). Om meer inzicht te krijgen in dit verschijnsel ZlJn fasemetingen 

noodzakelijk. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

We komen nu nog eens terug op figuur 25. Men kan namelijk antwoord 

geven op de vraag of de schuiflaag over haar hele lengte in staat is 

geluid op te wekken. De f iguren 25e en f laten zien, dat in de schuif

laag voor x = 8 mm de frequentie van 2100 Hz nadrukkelijk aanwezig 

is. De figuren 25m en n laten zien, dat net buiten de schuiflaag, even

eens voor x = 8 mm,vrijwel niets meer van deze frequentie te zien is. 

Conclusie:het eerste gedeelte van de schuiflaag komt niet in aanmer

king als bran van akoestische golven. 

4.4 Het faseverloop. 

Met een "fast-fourier-transformer" is het mogelijk twee signalen 

te fourieranaliseren en de fouriercomponenten op elkaar te delen. Het 

argument van dit quotient is het faseverschil tussen beide componenten. 
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000000000000000000000°0 
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1, 
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Figuur 2?. FaseverZoop in d.e Zengteriehting van de eaviteit. 

x = 14 mm. ~ is het faseversehiZ tussen het gefiZterd signaai 

van d.e Zasermierofoon en het signaai van d.e Kistier-mierofoon. 
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Op deze manier is het faseverschil gemeten tussen de 630 Hz -compo

nenten van het signaal van de lasermicrofoon en het signaal van de 

Kistler-microfoon ln de bodem van de caviteit. Het signaal van de 

Kistler-microfoon dient als referentiesignaal, terwijl de lasermicro

foon wordt verplaatst. In deze paragraaf volgen enkele resultaten 

van metingen in de omgeving van de schuiflaag, het meest interessan

te gebied van de T-vormige pijp. Men moet zich realiseren, dat tus

sen dit gebied en de bodem van de caviteit zich een drukknoop van de 

staande geluidsgolf bevindt. Het signaal van de lasermicrofoon zal dus 

bij meting van de akoestische golf in tegenf ase zijn met het signaal 

van de Kistlermicrofoon. Dit wordt·bevestigd in figuur 27. Echter, zo

dra men zich met de lasermicrofoon in de schuiflaag begeef t en andere 
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Figuur 28. Faseverloop langs x = 26 mm. (af. figuur 21e) 
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dan akoestische effecten een rol spelen, wijkt het faseverschil af van 

180° (vergelijk ev. met figuur 21c). 

Dit zelfde effect is te zien in figuur 28. Hier zorgt de beweging 

van de "koude wolkjes" met een grotere dichtheid voor een afwijking 

van ~ = 180°. N •. a.v. het minimum bij y = -10 mm in figuur 21e hadden 

we reeds geconcludeerd, dat hier de akoestische en de hydrodynamische 

(convectie van wolkjes) golven in tegenfase zijn. In figuur 28 zien we, 

dat hier de fase ongeveer 180° verspringt. Links van dit punt ( y s 

-10 mm ) overheerst de akoestische golf; rechts ervan ( y ~ -10 nun ) 

overheerst de hydrodynamische golf. 

In figuur 29a t/m d is ter verduidelijking ook nog het beeld over 

de doorsnede van de caviteit getoond. Op y = -30 mm (figuur 29a) zien 

we, dat bijna overal ~ = 180°. Zodra we echter dichter bij de schuif

laag komen (via f iguur 29b en c naar f iguur 29d) wordt de invloed van 

convectie van koude wolkjes langs de achterwand groter. 

Figuur 30 toont het faseverloop in de schuiflaag. Deze figuur toont 

in combinatie met figuur 26 de complete dichtheidsgolf in de schuif

laag. Dit is echter niet interpreteerbaar als de golfbeweging van de 

instabiele schuiflaag, omdat in zowel figuur 26 als figuur 30 de akoes

tische bijdrage aan de dichtheidsfluctuaties nog van belang is. In de 

volgende paragraaf zullen we hierop verder gaan. 
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4.5 De specifieke schuiflaagtrilling. 

De dichtheidsfluctuaties in het vlak y=O kunnen we weergeven als 

A exp(j~). De waarden van A en~ zijn weergegeven in de figuren 26 en 

30. De bijdrage van de akoestische golf hieraan schrijven we als 

C exp(je) en de bijdrage van de rest als B exp(jw), zodat 

. . . a 
A e3 ~ = B eJW + C e3 (1) 

De waarde van C volgt uit figuur 19 na extrapolatie (C=33). Bovendien 
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kennen we de waarde vane (8=~, zie bijvoorbeeld figuur 27). Voor ie

der punt zijn dus A, C, ~ en e bekend, zodat na vectorieel optellen 

volgens vgl.l de bijdrage B exp(j~) van de trillende schuiflaag volgt. 

Het resultaat is weergegeven in figuur 31. 

Opmerking. In alle overige figuren van dit hoofdstuk waren de onnauw

keurigheden niet van groat belang (deze volgen automatisch uit het ver-

loop van de grafiek). Nu we berekeningen uit gaan voeren, wordt dit 

anders. In figuur 31 zijn dan ook de onnauwkeurigheden aangegeven. 

Deze zijn berekend met de waarden: 

t::.A/A = 5%, AC/C = 10%, A~ = 4° en AS = 0. 

Intermezzo. 

Bij de interpretatie van figuur 31 is het van belang het karakter van 

de bijdragen aan de dichtheidsfluctuaties te onderkennen. Overeen

komstig vgl.1 kunnen we schrijven: 

I 3p op = - op + - ·t,; 
Y ay 

(2) 

waarbij t,; de uitwijking van de schuiflaag is. De eerste term in het 

rechterlid geeft de isentrope dichtheidsverandering (het geluid) 

weer. De tweede term is de bijdrage t.g.v. de uitwijking van de schuif

laag; deze heeft op zijn beurt twee oorzaken: 

I) De schuiflaag ondergaat als geheel een laterale verplaatsing door 

de akoestische golf, evenals elk ander punt in de caviteit (behalve 

op de drukbuik). De isentrope dichtheidsverandering, die hiermee sa

menhangt, is reeds in rekening gebracht. Maar omdat in de schuiflaag 

een dichtheidsgradient bestaat, ontstaan door de laterale verplaat

sing ook nog isobare dichtheidsveranderingen. 

2) Daarnaast beweegt zich een lopende golf door de schuiflaag (in

stabiliteitsgolf; weergegeven door vgl.1.3.11), waardoor ook elk punt 

van de schuiflaag een laterale verplaatsing ondergaat, maar nu elk 

punt met een andere fase. Deze instabiliteitsgolf wordt opgewekt, 

zoals in §1.2 is besproken, door instantane wervelproductie aan de 

stroomopwaartse hoek. 

Dus in formulevorm: 

l 3p op - - op + - (t,; + t,; ) 
- y ay akoest instab 

(3) 

Merk op, dat 
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~instab = ~instab (x) 

In figuur 31 staat weergegeven: 

(4) 

Het is opvallend, dat in figuur 3la de amplitude van de dichtheids

fluctuaties afneemt en vrijwel nul wordt. Dit is niet toe te schrij

ven aan een verbreding van de schuiflaag. Immers: deze zou ervoor kun

nen zorgen, dat de dichtheidsgradient kleiner wordt en dat daardoor de 

dichtheidsfluctuaties kleiner warden, maar niet dat deze nul warden. 

Het is.nu mogelijk, dat de in instabiliteitsgolf voor x = 5 mm in te

genfase is met de akoestische beweging van de schuiflaag als geheel. 

Op dit punt kan daarom de resulterende verplaatsing nul zijn. 

Het bovenstaande wordt globaal bevestigd door hetvolgende. De in

stabiliteitsgolf zal stroomafwaarts aangroeien en op den duur ( x ~ 

10 mm ) overheersen. Het verloop voor x ~ 10 mm in figuur 3lb is dan 

ook vrijwel alleen toe te schrijven aan deze instabiliteitsgolf. Ex

trapolatie van dit verloop levert voor x "' 5 mm voor de fase ongeveer 

nul. Dit betekent, dat de instabiliteitsgolf hier inderdaad in tegen

fase is met de akoestische golf. 

We zien verder in figuur 31, dat de amplitude voor x > 22 mm onge

veer constant blijft. In deze omgeving vindt, zoals we in §4.2 gezien 

hebben, waarschijnlijk de geluidsproductie plaats. Hier is de insta

biliteitsgolf dan ook in fase met de akoestische golf: zie figuur 3lb. 

Uit het verloop van figuur 3lb is in principe de golflengte en de 

fasesnelheid van de instabiliteitsgolf te bepalen. Als we ervan uitgaan, 

dat voor x > 10 mm geldt: ~. b >> ~ k t , kunnen we de volgende i.nsta a oes 
schatting maken: 

A. = (39 ± 3) mm 3 (h=-A.) 
4 

c = (25 = 2) m/s ( c = 0,63 Uo ) 

Deze waarden gelden slechts voor het gladde verloop tussen x = 10 mm 

en x = 25 mm in figuur 3lb. 
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HOOFDSTUK 5. HET RUIMTELIJKE EN SPECTRALE BEELD VAN MEERDERE 

RESONAi.~TIETOESTANDEN. 

5. I Inleiding. 

In het voorgaande hoofdstuk is de resonantietoestand besproken, 

waarbij u0 = 39,6 m/s en d = 356 mm. In dit hoofdstuk zullen we nagaan 

wat de invloed is van afwijkingen van deze condities. We zullen eerst 

Uo wijzigen en d constant houden; dit wordt besproken in §5.2. Daarna 

houden we Uo constant en wijzigen we d; dit komt in §5.3 aan de orde. 

Uitgaande van de centrumcondities heeft een kleine wijziging van 

U0 of d weinig invloed; men bl~jft dan in dezelfde mode (verklaring 

"mode": zie [MOO 81]). Uo kunnen we ongeveer 2 m/s varieren end en

kele centimeters, alvorens de optredende frequenties verdwijnen of ver

springen. De metingen met de lasermicrofoon zijn (voorlopig) te onnauw

keurig om aan te tonen welke kleine veranderingen er op treden bij va

riaties binnen een mode. Daarom worden in dit hoofdstuk slechts ver

schillende modes met elkaar vergeleken. 

5.2 Wijziging aanstroomsnelheid Uo. 

In deze paragraaf worden de situaties getoond, waarbij u0 = 15,1 m/s 

en Uo = 18,6 m/s. In beide situaties komt maar een oscillatiefrequen

tie voor. In het eerste geval is f = 220 Hz en in het tweede geval is 

de optredende frequentie vrijwel gelijk aan die uit het vorige hoofd

stuk: f = 625 Hz. 

In figuur 32 is voor beide situaties het verloop van de grootte van 

de dichtheidsfluctuaties weergegeven. Als we de figuren 24, 32a en 32b 

onderling vergelijken, zien we, dat het verloop nogal verschillend is. 

In de eerste plaats valt op, dat in figuur 24 over de eerste 10 mm van 

de schuiflaag geen groei te zien is, en dat in de figuren 32a en b de 

groei vrijwel aan de stroomopwaartse hoek begint. Dit kan men alsvolgt 

verklaren. In de situatie van figuur 24 is de aanstroomsnelheid hoger 

dan in beide andere situaties. Dit betekent een hogere waarde van de 

meest instabiele frequentie van de schuiflaag (zie bijv. tabel II, 

pag.38). Vooral voor kleine waarden van x is de meest instabiele fre

quentie groot (zie bijv. tabel I, pag.38). Hier wordt de frequentie 

van 630 Hz niet of nauwelijks versterkt (zie figuur 26). Daarom vindt 

in figuur 24 nauwelijks groei plaats voor x ~ 10 mm. In de situaties 

van figuur 32 zijn de aanstroomsnelheden echter lager, zodat - v~lgens 
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de opmerking op pag.39 - de meest instabiele frequentie meer dan even

redig verlaagd wordt (fm ~ Ua 312 ). Daarom kan reeds dichter bij x=O 

versterking in de schuiflaag plaats vinden. 

Het tweede punt, wat opvalt aan figuur 32b, is het gedrag voor 



---------

- 60 -

50° 

0 
00 0 

0 

~r 0 
0 

00 -50° 00 
0 

00 
00 

-100° 0 00 
0 

0 
00 

00 
-150° 0 00 FiguUI' 33. Fasever-

0 10 :;;:.. 20 loop van diahtheids-x (mm) 

200° fiuatuaties in de 
sahuifiaag. 

0 
y = 0 , d = 356 mm 

150° 0 a) Uo = 15, 1 mis 
0 (f = 220 Hz) 

0 b) Uo = 18, 6 mis 
100° (b) 

0 (f = 625 Hz) 

·I 0 (af· fig.30 VOO!' 

U a = 39, 6 ml s) 
50° 0 

0 

00 
0 

0 
-50° 

0 

-100° 
0 

0 

0 

-150° 0 

0 

0 

-200° 
0 0 

0 0 

0 
0 0 

-250° 
00° 

-300° 
0 10 (mm) > 20 

x 



100 

80 

Ai 
60 

40 

20 

- 61 -

x ~ JO mm. Dit gedrag wordt beheerst door twee effecten. In de eerste 

plaats treedt stroomafwaartse verzadiging van de groei op. Dit is een 

gevolg van niet-lineaire effecten, die de lineaire stabiliteitstheorie 

niet meer toepasbaar maken. Dit verzadigingsverschijnsel is echter 

niets ongewoons; in de meeste experimenten uit de literatuur komt dit 

aan de orde: zie bijvoorbeeld [PRE 66] (.Hierin wordt bovendien aan

getoond, dat het verzadigingsniveau lager ligt naarmate f·8 0/U0 gro

ter is. Dit verklaart de afwezigheid van verzadiging in de figuren 

24 en 32a). In de tweede plaats treedt weer interferentie op tussen 

de instabiliteitsgolf en de akoestische bijdrage aan de dichtheids

fluctuaties. Dit kunnen we zien aan het verloop van figuur 33b: de 

fase (t.o.v. het signaal van de Kistler-microfoon in de bodem van de 
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caviteit) van de overheersende instabiliteitsgolf is voor x = 20 mm 

ongeveer 0°, terwijl de fase van de akoestische bijdrage 180° is (i.e. 

in tegenfase met het Kistler-signaal}. Resultaat: minimum in figuur 

32b. Ter plaatse van de twee maxima in figuur 32b zijn de twee bijdra

gen nagenoeg in fase, zoals te zien is in figuur 33b. 

Figuur 33 toont verder de veel grotere fasetoename bij het door

lopen van de schuiflaag voor de hoge frequentie. In beide figuren is 

Uo ongeveer gelijk, dus ook de fasesnelheid c van de verstoringen. 

Nu is voor figuur b de frequentie veel hoger dan voor figuur a. Dit 

betekent, dat de hydrodynamische golflengte in figuur b veel kleiner 

is dan in figuur a. Vandaar de grotere fasetoename in figuur b. Dit 

hangt samen met de resonantievoorwaarde gebaseerd op Srh (zie §1.5). 

We brengen in herinnering, dat Srh = f~: = !(q+n}. We zien, dat voor 

figuur a geldt: n=O, en voor figuur b: n=l. 

Figuur 34 toont nog eens het "wolkjes-effect•i, zoals dat in §4.2 

is besproken. Hoewel het verloop van figuur 34a iets anders is als dat 

van figuur 2le, is het interferentiepatroon duidelijk aanwezig. In de 

situatie van figuur 34b is het effect kennelijk te zwak om een duide

lijk interferentiepatroon te veroorzaken. 

5.3 Wijziging caviteitdiepte d. 

In deze korte paragraaf wordt ingegaan op de situaties, waarbij 

d = 330 mm en d = 310 mm. In beide situaties komt maar een oscilla

tiefrequentie voor. In het eerste geval is f = 650 Hz (dezelfde mode 

als in hoofdstuk 4) en in het tweede geval is f = 1260 Hz. 

Door wijziging van d beinvloedt men alleen de optredende frequen

tie; de aanstroomcondities blijven hetzelfde. Figuur 35 toont de in

vloed van de f requentie op de schuiflaagontwikkeling. We zien , dat 

de hoge frequentie reeds in het begin van de schuiflaag versterkt 

wordt, maar dat bij de hoge frequentie ook verzadiging optreedt. 

Er zijn nog enkele voor de hand liggende invloeden van wijziging 

van d, maar daar wordt hier niet verder op ingegaan. Om echter meer 

inzicht te krijgen in het gedrag van de instabiliteitsgolf en de pro

ductie van het geluid zijn veel meer metingen noodzakelijk, waaruit 

informatie moet worden gehaald over de invloed van de vier externe pa

rameters op het ruimtelijke beeld van de oscillatietoestand. M.a.w. 
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de metingen uit hoafdstuk 4 zouden herhaald moeten warden vaar andere 

waarden van u0, d, a0 en h. De beschikbare tijd van een afstudeerder 

is echter beperkt en daarom warden dergelijke metingen overgelaten 

aan een eventuele apvalger. 
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HOOFDSTUK 6. EXPERIMENTELE VERIFICATIE VAN DE RESONANTIEVOORWAARDEN. 

6. I Pijp met vierkante doorsnede. 

Tot nu toe is steeds gesproken over T-vormige pijpen met een vier

kante doorsnede, waarin de aero-akoestische oscillaties als een twee

dimensionaal verschijnsel zijn opgevat. In deze paragraaf laten we het 

ruimtelijke beeld van de oscillaties buiten beschouwing en bekijken 

alleen het spectrum van het signaal van de Kistler-microfoon in de bo

dem van de caviteit. Daarbij wordt gelet op de invloed van de parame

ters Uo en d. In de volgende paragraaf wordt dit nog eens herhaald, 

maar dan voor pijpen met een ronde doorsnede. 

In §1.5 zijn reeds aan de hand van drie Strouhal-getallen voorwaar

den geformuleerd voor resonanties. Via deze Strouhal-getallen kwam de 

invloed van de vier parameters Uo, 80, d en h naar voren. Figuur 36 

toont de invloed van de parameter d. In deze figuur staat de optreden

de frequentie geschetst als functie van d. Om ook een indruk te geven 

van de amplitude is om ieder meetpunt een cirkel getrokken, waarvan de 

diameter met de amplitude correspondeert. De rechte horizontale lijnen 

in figuur 36 geven resonantievoorwaarde 1.5.8 weer; de waarde van q is 

berekend uit de resonantietoestand uit hoofdstuk 4 ( h = 28 mm , Uo = 

39,6 m/s , f = 630 Hz=> q = 0,45 ). N.B.: de waarde van q is dus aan

gepast aan de experimenten; we zijn nog niet in staat q theoretisch te 

voorspellen. De hyperbolen in figuur 36 geven resonantievoorwaarde 1.5.5 

weer. De eindcorrectie uit deze formule is gelijk aan nul gekozen. De 

reden hiervoor is, dat er weinig bekend is over eindcorrecties bij T

vormige pijpen en de invloed van de stroming hierop. Bovendien zijn de 

eindcorrecties meestal klein in vergelijking met de caviteitdiepte d. 

Enkele conclusies uit figuur 36: 

I) de optredende frequenties liggen inderdaad in de buurt van de snij

punten van de hyperbolen en de rechte lijnen, maar 

2) bij lage frequenties moet men rekening houden met eindcorrecties. 

Immers: de modes rond 630 Hz en rond 1300 Hz liggen naast de hyper

bolen, 

3) voor alle oscillaties geldt: f ~ 2100 Hz. Bovendien zijn de oscil

laties het hevigst rond de 600 Hz (grootste cirkels). Dit corres

pondeert met de resonantievoorwaarde gebaseerd op de meest instabie

le frequentie uit vgl.1.5.3. Kennelijk is de schuiflaag dus het 

meest instabiel voor frequenties in de buurt van 600 Hz, maar kan 
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Figuur 36. Optred.end.e osaillaties bij U0 = 39,6 m/s, 80 = 0,31 

mm, h = 28 mm. De rms--waarde van d.e osaillaties (in Pa) is even

redig met d.e diameter van d.e airkels. De grootste airkel in de 

figuur aorrespondeert met 460 Pa. 

zij ook frequenties tot 2100 Hz voldoende versterken om de oscilla

tie in stand te houden. 
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Figuur 37. Optredende osaillaties bij d = 356 mm, h = 28 mm. 

De rms-waarde van de osaillatie (in Pa) is evenredig met de 

diameter van de airkels. De grootste airkel in de figuur aor

respondeert met 780 Pa (sahaal hetzelfde als in figuur 36). 
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Figuur 37 toont de invloed van de parameter u0 • Op dezelfde manier 

als in figuur 36 ZlJn de gemeten oscillaties en de oscillatievoorwaar

den weergegeven. Uit de vgln. 1.5.5 en 1.5.8 volgt echter, dat de voor

waarden nu corresponderen met rechte, horizontale lijnen resp. een 

waaier rechte lijnen vanuit de oorsprong. 

Ook in figuur 37 ziet men, dat 

1) de optredende frequenties inderdaad in de omgeving van de snijpun

ten van de lijnen liggen en 

2) dat voor lage frequenties eindcorrecties op de caviteitdiepte nood

zakelijk zijn. 

Er zijn nu echter nog enkele andere interessante conclusies te trekken. 

3) Volgens de opmerking uit §3.4 beinvloeden we met Uo ook de parame

ter 60 en wel zodanig, dat de voorkeursfrequentie evenredig is met 

Uo 312 • Dat de optredende frequentie meer dan lineair afhankelijk is 

van u0 kunnen we zien in figuur 37: voor kleine Uo liggen de sterke 

oscillaties grotendeels op de lijn Srh=0,45, terwijl zij voor gro

tere u0 meer op de lijn Srh=0,95 (lijn met grotere evenredigheids

constante) liggen. Voor grote Uo (groter dan 50 m/s) blijken zelfs 

oscillaties op de lijn Srh=l,45 te liggen. 

4) Voor grotere Uo worden de oscillaties steeds heviger (meer naar 

rechts grotere cirkels). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

de grotere hoeveelheid stromingsenergie, die beschikbaar is (!PUa2), 

zodat ook meer energie aan de akoestische golven kan worden toege

voerd. Er wordt nogmaals op gewezen, dat de amplitude van een oscil

latie zeer moeilijk of niet te voorspellen is, omdat zij wordt be

paald door verzadigingsverschijnselen; d.w.z. dat niet-lineaire ef

fecten een belangrijke rol gaan spelen, terwijl de lineair theorie 

in de akoestiek (eigenlijk: akoestiek = lineaire theorie) en in de 

stabiliteitstheorie al vaak tot grote problemen leidt. 

5) De frequentie is binnen een mode niet helemaal constant. Omdat 

echter de staande akoestische golven in de caviteit blijven bestaan, 

betekent dit, dat de eindcorrectie van de caviteitdiepte niet con

stant is, maar een functie is van u0 • Immers: uit vgl. 1.4.12 en 

vgl. 1.5.5 volgt 

fd -= 
2n+l 
-4- - no 

Als n
0 

alleen een functie was van f zou bovenstaande vergelijking 

slechts een oplossing hebben voor iedere n, dus slechts een frequen

tie per mode. Dit is niet zo, dus is n0 ook nog afhankelijk van de 
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stromingscondities. M.a.w. de stromingscondities beinvloeden de 

akoestische impedantie. 

6.2 Pijp met cirkelvormige doorsnede. 
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Figuur 38. Optredende osaillaties in een ronde pijp als funatie 

van de aaviteitdiepte d'. Uo = 39,6 m/s, pijpdiameter: 30 mm. De 

osaillaties met een rms-1.Jaarde grater dan 30 Pa zijn weergegeven. 

De grootst waargenomen waarde was eahter kleiner dan 60 Pa. 
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In deze paragraaf worden soortgelijke metingen als in de voorgaande 

paragraaf besproken, maar nu voor ronde, T-vormige pijpen. Het ruimte

lijke beeld van de oscillaties is voor ronde pijpen ingewikkelder, om

dat drie-dimensionale effecten een rol spelen. We gaan er echter vanuit, 

dat het principe van het oscillatiemechanisme hetzelfde is en dat er dus 

weer drie resonantievoorwaarden zijn in de vorm van Sr-getallen. We moe

ten wel bedenken, dat de parameters h en d nu niet meer zo goed gedefi

nieerd zijn als voor vierkante pijpen: de lengte van de schuiflaag (im

pingementlengte) varieert van nul tot de diameter van de pijp en de 
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Figuur 39. Optredende osaiUaties in een ronde pijp. Diameter: 

30 rron (h' = 26,5 rron), aaviteitdiepte d' = 356 rron. De rms-waarde 

van de osaillatie (in Pa) is evenredig met de diameter van de 

airkels. De grootste airkel in de figuur aorrespondeert met 

400 Pa (sahaai hetzelfde als in fig.36 en 37). 
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caviteitdiepte varieert van de afstand ·tussen de bodem en de cylinder

mantel van de doorstroomde pijp tot de afstand tussen de baden en het 

midden van de doorstroomde pijp. 

De onbepaaldheid in h en d heeft tot gevolg, dat nooit "goed" aan 

aan de resonantievoorwaarden J.5.5 en 1.5.8 wordt voldaan. De oscilla

ties zullen dus ook niet zo hevig zijn. Als we op dezelfde manier als 

in figuur 36 de oscillaties zouden hebben weergegeven, kregen we een 

lege figuur; de oscillaties blijken zo zwak te zijn, dat de amplitude

schaal van figuur 36 te groot is. Figuur 38 toont nu de oscillaties, 

waarvan de amplitude groter is dan 30 Pa. Overigens: de grootst waar

genomen amplitude was kleiner dan 60 Pa; dat is ook kleiner dan de 

kleinste amplitude uit figuur 36. 

De getrokken lijnen in figuur 38 corresponderen met de resonantie

voorwaarden 1.5.5 en 1.5.8. Men moet echter h vervangen door h': de 

hydrodynamische diameter van de buis (h' := /4/rr·D = 26,5 mm) en d door 

d': de afstand tussen de bodem van de caviteit en de cylindermantel van 

de doorstroomde pijp. 

Om aan figuur 38 verder conclusies te verbinden, zou men meer moeten 

weten over de plaats van de productie van het geluidssignaal (deelpro

ces 4 in figuur 2). Dan zou men namelijk naar een verklaring kunnen 

zoeken voor bet feit, dat - i.t.t. figuur 36 - voor de twee laagste 

waarden van Srh' de oscillaties minder talrijk zijn dan voor de daarop 

volgende waarde van Srh'. 

In figuur 39 zijn de oscillaties bij variabele u0 geschetst, geheel 

analoog aan figuur 37. Enkele opvallende punten in figuur 39 zijn: 

- bij lage u0 komen slechts weinig resonanties voor. Er is kennelijk 

meer enegie nodig om een resonantie in stand te houden dan bij een 

vierkante pijp, 

de optredende frequenties zijn niet zo mooi als in figuur 37 rond de 

snijpunten van de lijnen gegroepeerd. Gezien de onbepaaldheid van h 

en d is dit niet verwonderlijk, 

- binnen een mode zijn de optredende frequenties nagenoeg constant; de 

punten liggen praktisch op een horizontale lijn. Dit betekent, dat 

de Srd-voorwaarde stringenter is dan de Srh-voorwaarde. 
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HOOFDSTUK 7. SLOTOPMERKINGEN. 

I) Het is gebleken, dat de lasermicrofoon een erg geschikt instrument 

is voor de bestudering van twee- dimensionale aero-akoestische oscil

laties. De toepassing op instabiele stromingen over caviteiten is vrij 

uniek en ook in de vakgroep Transportfysica.nog vrij nieuw. In dit licht 

moet mijn afstudeerwerk worden gezien als een explorerend onderzoek. De 

figuren 21e en 22 bevestigen echter het belang van de lasermicrofoon. Ook 

het verloop van de figuren 37 en 38 m.b.t. de resonantievoorwaarden sug

gereert, dat het zinvol is op de ingeslagen weg verder te gaan. 

2) De experimentele voortgang zou zich m.i. in eerste instantie moeten 

concentreren op het ruimtelijke beeld van resonanties als functie van 

de externe parameters. M.a.w. de metingen uit hoofdstuk 5, die nag on

voldoende de invloed van de aanstroomsnelheid en de caviteitdiepte to

nen, zouden moeten warden uitgebreid. Het 

verdient ook aanbeveling om de twee overige 

parameters - de caviteitbreedte en de im

pulsverliesdikte van de initiele grenslaag -

variabel te maken. Bij een vaste caviteit

diepte zou men de breedte kunnen varieren 

met een grote zuiger (zie figuur) en de im

pulsverliesdikte kan men varieren door af

zuiging of oppervlakteverruwing. 

(tt//tt/(((/(tt(/// (t,//t< 

-
/ 

3) Bij de theoretische voortgang kan men denken aan een mathematische 

aanpak van de inductie van de verstoring in de schuiflaag m.b.v. de 

Kutta-voorwaarde. Het doel hiervan is, dat men meer .inzicht krijgt in 

de faserelatie tussen de akoestische golf en de instabiliteitsgolf aan 

de stroomopwaartse hoek. Misschien kan dit leiden tot een theoretische 

waarde van quit vgl.1.5.8. 

Verder kan warden gedacht aan de bepaling van de eindcorrectie bij 

staande akoestische golven in een T-vormige pijp. Eventueel kan men de 

invloed van de stroming op de akoestische impedantie nagaan. Dit is 

van belang bij resonantievoorwaarde 1.5.5. 

4) Hoewel er in dit verslag niet over is gesproken, kunnen drie-dimen

sionale effecten belangrijk zijn in stromingen met rotatie. De exacte 
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invloed ervan is echter nog niet bekend (zie bijv. [R&N 79]). 

5) Bij de Nederlandse Gasunie is de situatie m.b.t. aero-akoestische 

oscillaties iets anders dan de in dit verslag besproken situatie. In 

de eerste plaats heeft men te maken met grotere drukken (60 atm.), 

waardoor de kinematische viscositeit veel groter is, in de tweede plaats 

liggen de pijpdiameters in een andere grootte-orde en in de derde plaats 

is door de grote dichtheid de energie van de stroming groot, zodat meer 

energie aan het oscillatieproces kan worden toegevoerd. Deze drie effec

ten zullen invloed hebben op de sterkte van de oscillaties, m.aar wat 

het uiteindelijke gevolg is, is moeilijk te zeggen. 

De drie resonantie voorwaarden, die in dit verslag naar voren zijn 

gekomen, zullen kwalitatief waarschijnlijk gehandhaafd blijven. Door 

de gewijzigde Reynoldsgetallen veranderen echter de stabiliteitseigen

schappen van de stroming, waardoor de twee resonantievoorwaarden, die 

hiermee samenhangen, kwantitatief anders zullen zijn (vgl.1.5.3 over 

Sr
60 

en vgl. 1.5.8 over Srh). 

6) Op grond van het ruimtelijke beeld van een resonantie, dat we hebben 

verkregen, is het mogelijk om enkele suggesties te doen voor reductie 

van de oscillaties. 

a) Omdat aan de stroom.afwaartse hoek waarschijnlijk de geluidsproductie 

plaats vindt, kan men door 

afscherming ruimtelijke uit-

breiding van de geluidsgolf 

verhinderen (zie figuur). 

Hierdoor wordt het terug

koppelmechanisme mogelijk 

verstoord. 

b) Ook de stroomopwaartse hoek 

is van belang in het terug

koppelproces. Hier vindt via 

de Kutta-voorwaarde instan

tane wervelproductie plaats 

aan het loslaatpunt. De ne

venstaande ingrepen zouden 

de invloed van de geluids

golven aan het loslaatpunt 

(a) 

(b) 
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kunnen reduceren, waardoor de amplitude.van de oscillaties mogelijk 

wordt verlaagd. 

Er zijn verder nog vele mogelijkheden, die het proberen waard zijn, zo

als afronding van stroomopwaartse en/of stroomafwaartse hoek. 
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Appendix A. 

In het onderstaande wordt nagegaan, wat de afbuiging van de object

bundel t.g.v. dichtheidsgradienten voor consequenties heeft (n.a.v. 

§2.5). We gaan daarbij uit van vgl.2.2.2. Voor het rechterlid geldt 

(met toepassing van vgl.2.5.3.2): 

1 dn dn dp --::-=K-
n dy dy dy 

Een akoestische staande golf in de caviteit is te schrijven als 

op = ~P cos k (y-y 0 ) sin wt 
a 

(waarin k het golfgetal van de akoestische golf is), zodat a 

dp < k ~p = 27r ~p 
dy - a A. 

a 

Nu geldt dus volgens vgl.2.2.2 

da 2n K • :: 7•10-6 m-1 dz <-A.- up 
a 

De getalwaarde in bovenstaande vergelijking is afkomstig van de reso

nantietoestand van hoofdstuk 4. 

De hoek a, waarover de objectbundel wordt afgebogen, is gelijk aan 

da 
a= - • 

dz 

De geometrische weglengte tussen het object en de plaats van meting 

(foto-diodes) bedraagt ongeveer 75 cm. De objectbundel kan dus t.g.v. 

afbuiging een verplaatsing op de foto-diodes ondergaan van ongeveer 

2·10- 7 • 0,75 m = 1,5·10- 7 m 

Deze afstand is vele malen kleiner dan de bundeldiameter van de object

bundel en heeft dus geen invloed op de metingen. 

Voor een afschatting van de dichtheidsgradient in de schuiflaag maken 

we gebruik van vgl.2.5.3.9. De schuiflaag heeft een impulsverliesdikte 

in de grootte-orde van 1 mm. Dit betekent: 

dP :: ~ == 10 kg/m4 
dy e 

Analoog aan de verplaatsing van de objectbundel op de foto-diodes door 

akoestische dichtheidsgradienten vinden we nu een verplaatsing van onge

veer 5•10- 5 m. Ook dit is nog veel kleiner dan de bundeldiameter en dus 

van geen belang. 
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Appendix C. 

De lucht, die wordt gebruikt voor de doorstroming van de T-vormige 

pijp, kan enkele graden kouder zijn dan de omgevingstemperatuur. In 

het onderstaande wordt kort op de oorzaak ingegaan. 

De gebruikte lucht is afkomstig uit een pijp, waarin de druk onge

veer 60 atm. is en de temperatuur ongeveer gelijk is aan de kamertem

peratuur. Via een smoorkraan vindt dan drukverlaging plaats. Voor dit 

smoorproces geldt (zie [SEA 55], pag.74): 

2a - RTb ( T -T = p -p 
na voor c na voor 

) ( 1) 
p 

Hierin zijn a en b de constanten uit de Van der Waals -vergelijking: 

(p + ap 2 ) (.!_ - b) = RT 
p 

Herschrijven van vgl.l en 2 levert 

T na 
- T voor 

2a - RTb 
= c (RT - 2ap) ( Pna - pvoor ) 

p 

Voor lucht kunnen we de volgende getalwaarden invullen. 

a= 1,59·10-lO J m3 kg-2 

b = 1,29•10-3 m3 kg-1 

p = 1,20 kg m- 3 

R = 2,87 J kg- 1 K-1 

T = 300 K 

c = 1 02·10 3 J kg-1 K-1 
p ' 

Pna - pvoor = 60· 105 N m-2 

Dit levert een temperatuurdaling van T voor 
Na het passeren van de smoorkraan krijgt de 

- T "' 15 K. na 
lucht nog enige tijd om 

(2) 

(3) 

op te warmen, maar tijdens het passeren van de T-vormige pijp kan de 

temperatuur nog enkele graden onder kamertemperatuur zijn. 
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Specificaties meetinstrumenten. 

Biomation Waveform Recorder Hodel 805 

DISA 

DISA 

Constant Temperature Anemometer 

Linearizer Type 5SDIO 

Type 55DOI 

General Radio Wave analyser Type 1900-A 

Hewlett Packard PIN Photodiode Type HP 5082-4201 

Hewlett Packard Spectrum analyser Type 3580A 

Kistler Charge amplifier Model 504A5 

Kistler Drukopnemer Type 601A 

Spectral Dynamics FFT Signal Analyser SD 375 

(Eigendom van Laboratorium voor Grondmechanica (LGl-!), Delft) 

Spectra-Physics Helium-Neon laser Model 120 
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