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Xorte aamenTatting. 

De tweedimensionale •••i•ohe ondergeixpandeerde Trijatraal 

g~nereert diaoreet gelu14. naar zal blijken 1ow~l sinusaoh

tig ala pulaaohtig gela14, waarTan de bren.nen op Yerachillende 

plaataen gelooaliaeer4 1ijn. 

De faseyerachillen tuasen de bronnen 11jn gemeten. 

Baar aanle1d1ng Tan waarnem1ngen 1• een eeDToudig model op

geeteld dat.het terugkoppelmeohani• .. i•'• andera besch1"1jft 

dan een beataand medel, en dat de ·frequen•le Tan het uitge-

1onden geluid Toorapelt. 
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.1 De Yr1jatraal. 

Inleiding "1.. j \ 

(i,~~11~'!~d1 .1 ! 

Hfdst.l: 

Onder eeh Yrije atraal (Yri~atra$l) Yerataat men een gasatiaal die 

uit een nozzle stroomt Yanuit een reaerYoir ( fig. l.l~ D met oYer-
' / 

druk P8 , in. een omgeTing met dru P 0 ;' ~ 1 ~abijheid geen 

o·batakele zl jn die inYloed op de atroming kunnen ui toefenen. 

I 

fig. l.l. 
______ , _____ _ 

I 

JJ: druk 
t: dlc 
T: temp r tuur 
o: lul nelheid 
A: opp. dooranede 

Ult de eendimenetonale atatioaaire gaad7namica ia bekend, dat wan

neer de drultYerhouding R=j:. eea bepaalde kritieohe waarde R
0 

be-
o 

relki. de uitatroming aonlaoh word\. 

Dat •11 zeggen dat de snelheid Tf x) Yan de atromlng bij de nau ate 

doorsnede de locale geluidanelhe1d bere1kt. 

In dat geYal 1• V=o=o"'=Y" 

' x~0=1 K 11 het machgetal. 

Voor B>R0 bliJft steed• v~c~ in de nauwate dooranede. 

De biJ V=c~ behorende druk 1• !~. (In de nauwate dooranede} 

Voor R~R0 i• pt>P0 • 

In bet ge•al yan een atra&l waarYan de nauwete dooranede b1j de 

u1tatroomopen1ng ligt en I <1¥ apreekt men Yan een ond rgelxpan-
- 0 

detrde aonlache TrlJatraal. 

Voor 1 oht i• a0~1.sg. oor de aflelding lie apJ.I• 

1 .. 1 

Men kan onderacheiden de tweedi ena1onale en ~lriedimenaionale YrlJ-

atraal. 

Bi~ de eerate categor1• heeft de nozzle een rechthoekige ultatroo -

opening waarbl~ l»w. l 1• de lengte, •la de breedte •an de uit

atroomopening. 



Ben belangrl3ke no11le ult de tweed• cat or1e ia de axl ym1tri•ohe 

nozzle, waarb1J de 11itatro1t>mopening e n o1rke1Tor beef,. 

In dlt Yeralag sullen ult luitend tweedimenelonale Trljatralen be-

eehouwd word.en. 

I De oellenetruktuur ~an de Yrljetraal. 

Al• R>Rc treedt er auperaone uitatromlng op b•iten ~• neztle. 

In dat geyal Tertocnt de atraal een oellenatruktull?' 10 la geeoheta\ 

tn flg. l.!. 

fig. 1.2 .. aelwand 
aohokgolfetruktuur 

noEzle 

Dlt ie kwalitatief t• Terklaren m.b.T. de Prandtl- eyer uitatroming 

be.tend in de tweedlmenalonale atationaire gaed7namioa. (re:t., 1). 

sle tlg. 1.3. 

karakteriatiek • 

fig. 1 .. 3. 
~•ohokgolf 

Bti 41 nozzlerand treedt een expanaiewaaier op. 

De tarakteriatieken refleoteren tegen de celwand en komen com-

prea•i••aai r ter • Bi1 het nl~pet zal een sohokgolf on.tata8.n. 

(1ie ook ref. (16)) 

Blj het begin yan de 2• eel treden gelijkaoortige oonditiee op al_ 

bij het begin Tan de 18 eel. Aldua Terkrijgt men een 01olu• Yan een 

aantal cellen. 

De echeiding tuseen twee cellen beetaat, 1oal• sichtbaar op sohadu•

opnamen, uit een aohokgolfstruktuur. {fil• 1.4.) 



1.3 

fig. 1.4 .. 0 

rf' 

""""""-+-~~~- eohekaolfatruktuur 

,._J1------ DO Ille 

.I.Bet 01cllleren Tan de atraal en de geluidapr dukti • 

De cellen yan de acniache Trll•traal maken, Toor een bep ald trajekt 

Tan R, een beweging met het karakter Tan een golving (vergeli~k een 

golving in een halfoneindlg lang ketting), met frequentie f • Dit 

noeat men het o•cilleren Tan d atraal. Tegell~k met deze oscillatie 

worden vanu1t de 31 , •• of 5 eel {afhaDkelijk Tan P8 ) cylinder-

Tormige pulatronten ultgesonden met de1elfde frequentie f
0

• (fig.1.6) 

\, ( )'-\ pul11fron' 
I ~ 

-'~--- turbulent• gren•laag 

-r-------- no11le 

Tuaaen links en reeht• beataai 180° faaeTersohil. 

f 0 1• een functie· Yan P8 , P , •· Tr en !0 ~ 

Het 1eluidaapeotrum he ft de vcra zoala geachetat in fig. 1.6. 

fig. 1.6. grondharm. 

le harm. 

amplitude 

L------+--___.::::l---- ---=------+----
2 f 0 

freq,uentie ---+ 

3 f 0 

ea1 



De amplitudeTerhouding der barmoniachen le 1eer afhankellJt Tan de 

plaats Tan de drukopnemer. 

WaD.Beer de epneaer zich dlc~t ilj de etraal beT1ndt, b.v. in de buurt 

van de nozzlerand (flg. l.T), is de 1rondharmoniache in de orde van 

een factor 10 grater dan de heaere harmoi:iischen. 

fig. l.'1. 

Baaat de discrete pleken treedt een oontinu apectrum op t.g.T. 4e 

\urbulente rui•· 

Op to~o '• 11 te 1ien dat er eok boogfreq. gelu.i.d met een frequent1e 

ln de groot\eor4e van 1 JIH~ (ref. (17)) egenereerd wcrdt~ 

In 4lt TeTalag komt het hoegfrequent gelaid alet ter aprake. 

Ben voorbeeld Tan de OUl'Y• f 0 (R) 1• geachetat in fig. 1.8. 

fig. 1.6. 

' oTef'genemen 

v1t ref.(!) 'I 

i 1' ~p \ 
a~ o • ' 
. p 

0 

frequentie 

kHI 

nozzle 3 x 40 mm 

!4-----.~--.~-.-~-.---~r--.~-r~-.--~--~i----t-~--~--~---~. 

/'I {~ _ lo 30 .yo 



B.et T&lt op dat de curve f (R) niet contin Terloopt, maar dat •r 
0 

apron1en optreden4 

.4 A&ngealagen ~al. 
Powell (ref. (6)) etelde de 127Pothese op dat het gegenereerde dis-

1.6 

crtt• 1eluid out1tend door een ter11.1koppelmechanlsm•• Naar aaaleidlng 

hierYan werden metingen Terricht aan de aan1eslagen 1traal. 

!13 de aang•alagen atraal zlJn akoe•tiacht refleotoren geplaate\ 

tegen de nozzlewand. (fig. 1.9) 

d la de refleotorafetand. 

fig. 1. 9. 

De etraal zonder retlectoren (zie 1.3) wordt natuurlijke straal 1•-

no'em4'. 

Sch•urmana (ref. (3llv Tan O•o~ (ref. (4)) en andertn maten dat f 0 

van d afhing zoala geschetat in fig. l.lo. 

fig. i.10. w,l,R,!r en To 

ooutan.,. 

I 
f o .. 

~ d > 

Dlt · tocnt · aan dat er 1nder4aad een terugkeppelmechanieme beataat. 

De •ereohillende lijnen stellen •takken• •oor. d.w.z. f 0 apringt OJ 

htt e1n4 Tan een tak bij groter wordende 4 oYer naar de Tolgende tat. 
' 



De T&riatie Tan ! 0 OTer een tak bedraagt ~ a 10 ~ afh&nkelijk Tall d. 

De aangealagen straal ls wat betrett het stromlngaTeld en geluid•

Teld Teel gecomplioeerder dan de natuurl1jke straal. 

VergeliJk fig. 1.11 en fig. 1.6. 

In h•' alg meen oaeilleert de aangealagen atr al hettiger en zendt 

pulsfronten Tan groter 1ntensite1t uit dan de natuurl1Jke etraal. 

Het gelutdsapeotrwn Tan de aansealagen straal heeft de Torm zoala 

geachetat in fig. 1.12. 

fig. 1.12. 

i 
amplitude 

Bet opTallende ia hat optreden Tan ''aidebanda•. 

zi• ref. (2.) 

en~-



1 • 

• 6 De at 1lle t ·raal. 

On4er n atille et atilgelegde atraal ver ta t men een straal die 

nlet eacilleert en geen pulsfronten uitzendt. 

Ken -verkriJgt een •tilgelegde atra.al door 11Jdel1nga met Tilt b -

klede plaatjea dioht blj de natuurllJke atraal te plaataen (tig.l.13) • 

. fig. 1.13. 

De Terklar1ng hiervoor ia dat doer de plaatJ•• (onderbreekTiltjea 

genaarnd) een gedeelte -van de terugkoppelweg wordt onderbroken, waar-

4oar de diakrete geluidageneratie ophoudt. 

In 4it geval meet men alleen turbulente rui•~ eventueel daa.~enboyen 

1101 een zeer zwakke einuskomponent. 

L.6 Het ter•gkoppelmechanlame. 

Naar aanleiding van· de h7}'oth ••Yan Pawell (ref$ (6)), dat het dia

cr•t• gelutd ontatond door een terugkoppelmeohaniame, werd door Vink 

en Terhaegh ~ ref. (6)) een terugkoppelmodel opgeateld. Aan de hand 

Tan metingen werd aan.getoond dat dit model Toldee4 en eea _ogelij.lte 

OJlo•a1ng was. 

In h•t model van Vink en Verhaegh werd de terugkoppelweg al• volgt 

'beaohreYen. 

Op htt eind van de 29 oel beYindt zioh de pulsbron. 

R•t uitgezonden pulafront Teroorzaakt na gerefleoteerd te Eijn tegen 

4• refleotoren en na het paaaeren van de nozzlerand. na een korte 

interactietijd, een werTel. Deze groeit omhoog lopend aan en Yeroer

zaakt door een onbeltende interactie {vermeedelijk een schok•wervel

interactie) opnieuw een pulsfront biJ de bron. zie fig. 1.14. 



flg. 1.14. 

B•t oacilleren Tan de atraal zou door de 1ndeuking van de cellen 

door de aangegroeide werTel• geechieden. 

Vi.Dk en Verhae&h leidden Toor f 0 al• functie van d de Tolgende 

(benaderde) formule af (ref. (6)): 

n • c0 
fo;: Ii l 

2d +sl '1-x 
waarbij n: geheel cetal 

c 0 :g~lu1dsnelhe1d in lucht 

\ K: machgetal Tan de werT•l t.o.v. het omringende medium 

•: cellengte 

d~ reflectoraf1tand 

Naar aanle1ding van metingen Tan Vink (ref. (7)) namen Vln.t en V•r

haegh K=2/3 

De berekende waarden twamen goed overeen met de door dckuurmaDll ge

meten waarden. (fig. l.~) 

1.8 
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Bfdet. • Problee tellin • 

Uit het werk van vele voorgaande • n en re11n Yele vragen e.angaande d 

discrete geluidapraduktie Tan de tweedimenaionale eonische Tr!jetraal. 

De fundamentele problemen 1ijn wel: 

- Welk mechanlsme Teroorzaakt ter plekk• Tan de bron de perlo• 

dieke ultzending voor puls!ronten. 

· - Waardoor treedt het oecllleren Yan de oellen op • 

• Op welke w1;ze wordt de terugkoppellng la atand gehouden. 

Hleruit 11~n een aantal afgelelde Tragen te formuleren ala: 

le. Van Welke aar4 11 de Teratoring in de grenalaag die ontataat 

wanneer ••n pulatrent ender en bepa lde hoek invalt? 

Som.mige 01.1.de_r zoelter• nemen aan da t di t een wervel is, maar 

dit ia nog nooit aangetoond~ 

\ 

van O•ch (ref. (13}) heeft theoretisch werk verr1cht a.a. 

wat betreft de·uitwijking van de grenalaag tuaaen twee atro

mende compr11aib1le media, wanneer deze getreffen wordt door 

een ·inYallende akoeetische pule. 

2•. Ontataan de periodiek µitge1onden pulafronten door 1nt•r-

actte Yan een werTel met de sohokgolfatruotuur tuaaen 2 cel

len in, en 10 Ja~ hot! 

Vink en Verhaegh (ref. ( 16)) hebben sieh bi .~ de beachrijTing 

Tan hun model beperkt tot de ~p~a1e-loop~. Al• oorzaak Yan 

de produkti• Yan dt pulafronten werd een sohok- wervelinter

actie verondersteld. 

a•. Waardoor ontstaan de aidebanda lal~ de·aangeslagen straal? 

Boetlus (ref. (S i) heeft de mogelilkheid onderzocht dat de 

aidebanda door amplitudemodulatle (A.K~ B , frequentiemodu

latie (J.M.), ef beiden oata\aaa. 

4•. Waarom heeft de auiaealagen atraal een voerkeur Toor een De-



perkt :trequent1egeb1ed? 

Door Schuurmana (ref. (3)) en T&D Oao (ref. (4)i werd ge

Tonden dat de ourTe f 0 (d) een aantal takken heeft. 

69
4 ZiJn er nog andere discrete geluideprodtlkties. behalve de 

pul1produktie, die mogel1Jk een bi~drage leTeren aan bet 

terugtoppelmechaniame. 
\ 

In ona •tageYer•lag (ref. (14)) werd geateld dat mogelljk 

ainuaoldale geluidaprodulttie aanwe1ig 1•, die niet fotogra

fiaoh m.b.T Q de achaduwmethode 1iohtbaar ia t• maken. 

5•. Waarom Tertoont de natuurlijke atraal het oaoilleren en uit-

1end.en Tan pulafronten a II e·.tn ,·~ f! t./1.. he ra(lt.. /J ! rajeG I V4 I'\. /<'( ' 

·' noor Terschillende onderzoeltera w a.a. door Mile• ( re:t. «15) ) 

ia theoretiaoh vaatgeateld 4at inatabiliteiten optreden ln 

de grenelaag tu•••n 2 atromende oompreaaibele media voor 

Ale uitgangapunt voor ons enderzoek ia punt 5 genomen • 

.oaartoe ziJn door ona de Tolgende metingen ·verrloht: 

- De oellengt• ale funktie van d• oYerdruk P8 • 

- Het geluidabeeld rondom de atraal gemeten met drukopnemer•. 

- De locat1• yan de diverse diacrete geluldabronnen. 

- o. faaeverechillen tusaen de geluid•bronnen. 

- De •erech1~J18elea die optreden lJ onderbreking van de 

terugkoppel••I• 

De reaultaten leidden tot \espiegelingen OT•r p t 2 en 3. 

ID Terband daarmee hebben wi~ ans afgevraagd: 

- I• de pulsfrontenpro~uctie esaentieel voor het in stand hou

den van het terugkoppelmeehaniame. 

- Zi~n er verbeterlngen aan te brengen ln het terugkoppelmo

del van Vint en Verhaegh. 

- Hoe moeten de •idebanda geanal7aeerd worden. 



Door ons ia hootdzakelijk gemet·en •an de natuu.rlijke atraal • 

. De aangealagen atraal i• 1eer br~ikiaar oa het terugkoppelmeohan1•

•• te illu•treren, maar Tertoont een dermate ooaplexiteit dat de 

verachijnaelen moe111jker interpreteerbaar siJn dan b1j de natuur

liJk• atraal. 



Hfd•t. 3. Opatellina ea apparatuur • 

• 1 De ao11lea. 

Ala nozzle• sijn gebruikt een met f::: 40 •• w:s na ea een met 1=60 •~ 
•~6 mm. (fig. 3.1) 

fig. 3.1. 

In het TerTolg zal een colrdinatensyateem aangehouden worden 1oala 

geechetat in fig. 3.1. 

De dwaradooranede Tan 

fig. 3.2. 

nozzles i• weergegeTen in fig. 3.2. 

\ 6' 0 / 
\ o I 
\~/ 

\ I 

\ I 
\ 

\ ' ,, 

I 

200 W1W\. 

..._N-__ _..,,._ ____ Su s k am er 

f if./.trS 



D• noztle ia verbonden met e n reeeryoir, de auakamer. 

Rierin 11Jn filters geplaatat di dienen ter eliminatie Tan druk-

T&riati•• en atroom•ariatiea in de dooratromende luoht • . De druk 

·in de auekamer wordt 10 constant mogeliJk gehouden door de lucht 

t• \etrekken uit een groot reaervoir met oa. 12 ato oYerdrult, at 

op zi~n beurt geToed wordt Tia de hogedrukleiding uit een aantal 

226 ato drukYaten • 

• 2 Het aynchroatrobe T.V.-a7ateem. 

Ee uitermate bruikbare methode om de atraal waar te nemen is het 

T.v •• ayateea 1oals dat beachreven ia door PelderTaart~ Wijnanda •• 

Jona•ma (ref. (8)). 1ie fig. 3.3. 

nozzle T.V.camera 
t11 • a.3. fl;U,.. -0 (}---.-----= _ __.f + - E -::P~.-:: - -

•ave-an lyaer 

poort-sch&Jte
ling 

hoogapanningavoeding variabel vertraaglijn T.v.monitor 

Door middel van gea:;ynohroniaeerde stroboeoopie, gecom~ineerd met 

de riabele vertraagli~n. is de straal op de monitor atilataand 

of langsaam (l.natelbaar) bewegend 1iohtbaar •• .T. de achadu•m•-

thode. 

~3 De aeetapparatuur. 

Ala opnemera ziJn gebru1k\: 

i•. Kietler verenellingagecompenaeerde drukopne••r. 

reoht van o-150 kH1. 



2•. BrUell 6 Kjaer 1/8" oondenaatorm1krotooa 

reoht Tan 0•175 kH1. 

Ale waTe-anal7aer la gebruikt: Ju.a BN 4830! 

Ala faaemeter 1• gebruikt: YB 120 Tan Peekel. 

3.3 



~ .1 De cellengte 

111'dat. 4 Geometrie Tan de straal, looatie Tall de 

pulabronnen. 

4 .. 1 

Onder de cellengte • Tan een oel Terstaan we de afatand tua1en 4• 

middens Tan de schokgolfatruoturen tu1een de opeenTolgende cellen. 

zle fig. 4.1. 

• 
flg. 4ele 

J 

--- -rc
_____ ( 

•gemi• 4• gem1ddelde oellengte oyer een aantal aellen (3 ~f 4), 

De methode Yan opmeten l• de Tolgende: 

Br werdt gebruik gemaak.t Tan het 17nohroa\robe T.V.aysteem (Hfdet 3) 

Een •pita toelopende ataaf wordt Terplaatat lange de atraal in de 

1-rich~ing f f1g. •.a) 

ttg. 4.2. 

De punt wcrdt 10 goed mogeliJk ingesteld op de middens van de aohok

golfetruotu.ren tuasen de oellen in. f ziohtbaar op de T.f.aonitor) 

Aldus sijn de afstanden op de maatverdeling af te le1en. 

De nauwkeurigheid ia ea. 0,6 mm. 



.2 De plaata Tan de pul~bronnen. 

Bet opmeten Tan de 

fig ••• 3 

l: 

plaata Tan de pu11bronnen gaat analoog (fig. 4.3) 

~).-----r1 
l + 

llet de T&rlalaele Tertraagl13n wordt h•t beeld OJ) de moni tc,r r.o in-

geateld dat een 1eproduoeerd pulafront nog in een vro g stadium 11. 

De plaate Tanwaaruit h•t pulafrent ontata gedacht tan worden. 

wordt 10 goed megel1jk geachat .b.T. de 1epunte etaat. Deze plaata 

' wordt gedacbt ale llJ•bro (ge1ien 1n de J•J'lohtin • twee dim nslo-

aal ( x, 1-Tlak) 1a het een 
' 

puntbron), hoewel la f it bet oylindrl-

aohe pulafr~nt pas b1J een gegeven grootte ~1ahtbaar la. 

~ld\111 1• de afstand in de 1-riohting op te meten. (de onnamrkeu

rlgheid ta ea. l mm) 

~ / !;, en ~ zi~n reap. de afatanden Tan de pulabronnen in de 3•, 
,• oa 58 eel, tot de no11lerand • 

.• 3 dlaou•aie Tan de reaultatenc 

la tabel 41 en 4II 11Jn de g~meten waarde Ya 

t• n A~weergeg•Ten. 
•ge.xn ) 

Ao: _•_o_ 
f o 

waarblJ 0 8 de gelu1danel.h•ld 1 

lucht ie. 

d Olll'ingende 

Stel de afatand tuaaen 2 openTolgende pulafronten}7• (aan ''n zi~d• 

Tan de etraal) 

Strikt genamen 1• 1) f= Ao 
In het TerTolg rekenen wiJ too.h met A0 om de Tolgende redenen: 

i•. )..o ~ }1 

a•. ~ 1• niet oonstant Toor Terechillende pulafronten 



(er treden fluotuatiea op in de uitzending Tan pula

fronten) 

a•. ~ 1• aiet constant met de plaata • 

• ad 1 • Er ia een ruwe achatting te geven van de mate waarin fJ 
a:twijkt TU Ao . 
Beachouw het pulafrent aia een schokgolf je. 

Ult de eendimenalonale stationalre gaad7namiea is beken4 4at 
... 

het verband tuaaea P en P (reap. de druk v66r en aohter de 

achot ) 1• aan te geven met 
A 

, _ - 1 2 r 2 --------Ul 1) (1) 
p f+l 

¥: maon__getal van de echok· 

golf t.o.T. atilataande 

lucht 

r; ~ 
Cv 

Diohtbij de atraal (:z:.:: ea lem, b.T. ter hoogte •an de 41 

eel) bedraagt de maximale drukvariatle ea ~ 0,6 ato. 

Yul dit nu YriJ ongeauanceerd 1n (1) la. 
(\_...-i:.--......_;;;-.._..~~~--~~~ 

Dan K=l,16 

d.w.~. ~ is ma:z:imaal 16~ groter da• A0 • 

Terderweg neemt 4e amplitude Tan de drukvariat1e af. 

,.v. bij de aezzlerand is de maximale druk.variatie ga~ 0,1 ato. 

Vul dlt in ( l) in, dan ll = 1, eo•. -

d. w. z. J ia ea o, 4~ gro ter dan ) 0 • 



tabel 4.I 

natuurlijk• atraal 

DOEEle 3 40mm. 

tabel 4.II 

natuurl1Jke atraal 

JlOElle 6 60m 

Opmerkiqen: 

'·' 

,lat 6,'1.!;0,3 21,4kH1 16,0mm l8,9!lmm 

8,2 

8 gem 

18,6 

16. 

16,0 

14,0 

18,4 21,9 

21.,C 26~5 

!2,8 

24,5 

A 0 

28,3!1.mm 

l,9ato 9.8!0,3 12~06kRI 28,2 23, !l 33.6.tl 

2,1 

2.,4 

2. 'I 

3 .. 0 

3,3 

1,6 

3,9 
I 

11,0mm 10,'1 

12,4 

l.4,2 

15,6 

1'1,.0 

lB,3 

19,, 

9,40 

8,60 

T,8& 

,,15 

T,25 

5,1! 

3 ,0 

36,4 

:59. 'I 

43,6 

47,8 

4'1,1 

66,S 

- 37,5 

•1,7 5,,0!1 m~ 

4g,! 60,9 

50,5 6'1,6 

65,5 '!3,'! 

i•. De 18 eel 1• ea 5. korter dan de andere. 

Daar in de praktl~k aet 3 of •••r oelle gerekead wordt en omdat 

de aallWkeurigheid T or 66n eel oa 10% 11, 1• bet haad1ger oa aet 

•gem te re.ken••· 

2•. :11: ~.~2,4 ato 1• h•t pulafront u1t de 4
9 

o 1 •'•r zlchtbaar du. 

ui t de 5• eel. BlJ 3,0=ate 1• hiet pulafr at ui t de 68 eel beter 

1l~htbaar op de monitor. 

a•. Bij · d• aa:ageelagen atraal hebben ~ / ~ en fs 1 n de uwlteu-

rlgaeid (ea 1 •). de1elfde waarden al• d natuurl1Jke atra 1. 

Op de moaiter 11 te 11ea dat 4• plaata Y d pulsfro te wat 

heen ea •••r apringt, zowel in de x- ale 1.riohting. 



4,6 

4 I terpre atie. 

In gra:tiek 4.1 e 4,2 11~• A6 ) ~) ~ , fs. e •ge• al :tunktie "' 

P8 ult ezet reap, Toor de 3Y40 • 6~60 ao11le. 

folgen• ref. ( 5) 10 2t_ .:: '~ fj V!i. _ ~ wa rbl.1 1 1 : de lengte TU 
w Pc Pc 

de eerate eel. 

olgene ref. (18) sou s, .:: o, 6;6-(P..._ ) ~or 
• W'" Po 

I bet traject Tan R wa r1 door ons g m te i• ( 3 < R < 5) is het 'fer-

band tua en de grootheden e P
8 

la af1ek 4.3 ziJ A0 , ~, f;, e 

B13 be dering 1• r een 11nea1r 

iJ beaaderi g 11 eair. 

~ u1tg set ala funotie Tan a
8

ea• 

verband waarb1J de rec ten door 

de oorsprong gaan. 

Dlt komt O'fereen met de re ultate 'fan ref. (l ), 

I• ret. (19) werd gevonden dat A01 '1 • I; au gerelateerd warea 

m t de oellengte e wel Tia conatante • 

Ala reaultaat kan mea atellea: 

;;... = (4,36~ 0,06).•,. 

t,,, = ( 3,35 .! 0,05) •• , •• 

~ == ( , 35 !. 0, 05) • •gem 

erd r 1• ru eg •atge1ie Tan prongen}: 

o a:thankel1Jk 'f& •· 
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6.1 

Bfdet. 6. Bet geluidaTeld rondom de natuurlijke straal. 

1 De golfTorm Tan het opnemera1gnaal door de traal itgeEonden blljtt 

Eeer afhankel1Jk te zljn Tan de plaata Tan 4• opnemer. 

Dit 1• te verwachten aa:nge1ien 1n ons tageTeralag (ret. (14)) a1 · 

geoonoludeerd werd dat er meerdere bronnea 11~n, zowel Tan pulafro • 

t•• ale ainuaaohtig geluld. 

Glo\aal kan men 4 gebieden onderscheide road de atraal • arin Tan 

karakter •eraohlllende 

fig. fi.l. 
( 

De reden Taa de1e. 

12 1•iied 1. 

gol:tYoraea geTondea worde • (fig. 5.1) r--, .. -~ --" ~ --r-, · , --
l . 

: 4' : I f 
i ! ~ gebled 1: ai uet2 piekea 
... __ ..... _ - - • - - - --· .L_ -....---

CD-~ 
" 2 of meer pieke• 
" 2: ( e 1n1111 )+piek 

" 4: einuatpiek. 

Tolgende ultgewerkt worden. 

Im gebied 1 meet men golfYormea !oals geaoheta 1 fi!• 5.2 

periode 
... ) 

~opnemer 

11e ook toto 5.1. 

Kea kaa 41t algnaal opTattea ala e n ainua 2 piekea. 

Eea lndl atl kierToor 1 , dat in bet b1Jbehorende geluidaapectr 

de 1roadharmenieohe Teel grater 1• 4aa 4• bogere harmoniache • Ken 



kan ale criterium Toor de Terhoudlng grondharmoniscbe - hogere har

oniachen e n factor I def1n11ren: 

waarbi~ Vf0 , Vf3, Yf4, Vt5, Tf6 

de amplituden van reap. de groad

harmo lache, 38
, 48

, 68 en 68 

harmoaiaehe. 

I• geb11d 1 1• 1 in de orde Tan lo - 11~ 

Bet optreden Tan de 2 p1eken in de 1olfTorm ia als Yclgt te verklarea: 

fig. 6.3 

) 
fig. 5.3. 

1: pu.lefront afkomstig uit 

cl• 48 eel 

2: pulafront a!komatig uit 

de 58 oel 

I: gerefleoteerd puls!rant 

t gen de nozzlewa.nd, 

Op de monitor is •aar te nemen dat Plllefronte afkomatig Yan Tersehil

leade oellen (b.v. ~· e 68 eel) bij de nozzle and samenvallen. amen 

reflecteren It tegell de no·11le and em Teroorzaken een gere:fleoteerd 

pulsfrentJe (3}. 
' 

anneer een opnemer zioh ep b.v. Jo mm van de nozzlerand bevindt~ meet 

de&e bij bet pasaeren Tan de pulsfronten du.a 2 pieltan in de golfTorm. 

Blj het bewegen van de opnemer naar da nozzle•and toe, komen de pieken 

ln het eignaal dichter bij elkaar te liggen. 

,3 Ia gebied 2 meet men aigJlSlen waarb1~ de piek domineert t.o.v. d• 

ain.11• (fig .. 6.4) 

flg,,, 5.4. /OO htlf1 

1ie ook foto 0.2. 

1 ligt in de crde Tan 5. 



4 gebied 3 

In gebied 3 meet men aignalen zoals geschets in 

fig. 5.6. 

zie ook foto 5.3. 

g ligt ln de orde T&D 1. 

De 1ignaal-ruiaTerhouding ia Teel kleiner daD in gebied 1 en 2. 

' (Onder algnaal wordt Ter1taan de periodieke drukTariaties t.g.T. het 

d11crete geluid, onder ruts de toevallige fluotuatle• t.g.T. bet tur

bulente geluid.) 
• 

Het optre4en Tan 2 of meer pieten in ~'n periode is te verklaren ul\ 

het·· fei t dat de pulafrontell afkomstig z1Jn ui t verachillende cell en. 

1ie ook fotc 6.$' 

5 gebied 4. 

In gebied 4 meet men golfTormen zoals geschetat in fig. 6.6. 

fig. 15.6. 
'lC : UJ., '" ""-· 

Dit eignaal beataat uit een ainqa Pllli! een piek. 

Opmerkel1Jk ls dat blJ bet tranaleren van de opnemar in de z-r1cht1ng, 

de piek t.o.v. da 1111ua veraohu1ft. DJ t's ols vol')./ .f:e verk/ortth-. 

eem aan dat het ata1l8gedeelte Ta?l het drult11gaaal aamenhanat met de 

uitw1Jking van de grenslaag. De golvinge in de grenslaag lopen ln de 

poaitieTe z-riohting. 

Stel dat opnemer l. (fig. 5.7) Eich bevindt in •1:: /-4.f en opnemer 

2 in I~ :::: t f A t 
/: plaats van de pula _rom. 



In de aignalen van opnemer 1 en 2 worden tueaen de pieken geen t~••• 

vereehillen gemeten. 

Tuaaen de •inuaaen 1n de signalen van opnemer 1 en 2 Eal wel een 

faaeTeraohil gemeten wor en vanwege de in de poaitieye s.riohting 

lopende golvlng in d• grenalaag. 

Bij tranalatle in de po11t1eve 1-riohting van een opnemer kan men 

dan verwachten dat de piek t.o.v. de s1nu• aar lints verachuift 

(Hei oaoilloaooepaignaal wordt in de t ijd van links na&r recbta ge

achreven). 

Dlt wordt ook inderdaad geconstateerd. 

Zle ook foto 's , 5 ., 6. 5.6, ea 6.7. 

• 

Met een opnemer tuaae.u geb'ied 1, 2, .3 en 4 in vindt men allerlei 

mengTormen en overgang8vormen. 



.5 

In gebied 1 ea 0,1 ato t p - top 

Ia gebied 2 08 0,0'1 ato top - top 

In gebied 3 08 0,05 ato top - top 

In gebied 4 max. ea 0,7 ato top - top (met z=9 ) 

biJ P 8 = 8,5 ato. 

Bi~ p. == 3,0 ato oacilleert de natuurlljke atraal zwakke~ en t:endt 

EWakkere pulefrcnten uit dan bij lagere verdrukken. 

Bij P
8
= 3~6 ate £1jn praktiach geen pulafronten meer zichtbaar. 

7 Conoluaie. 

Uli het veraohuiTell Tan de piek t.o.v. de •inus in het opnemereigual 

t.g.v. tranelatie van d opnemer in de t:-richting in gebied 4 ka.n ge

conclude rd warden dat er twee aoorten geluidaproduotie ziJn nl. de 

pulaproductie en de a1nusachtige produot1e, beiden met de&el!de !re

quentie f 0 • 

De • nuaachtige produotie hangt kennelijk eamen met de uitwiJ ing 

van de grenalaag. 

Overigena moet men en1ge reserTe in acht nemaa ·t._~T· de 1nterpretatie 

van het gemeten dru.k.eignaal in gebied 4. 

Immers de vraag i• of men inderdsad de"druk"meet. 

T.g.y. de grcte u1tw1~k1ng Tan de lucht dlchtbij de straal~ globaal 

in de X•riohting. met bijbehorende anelheid Y(x.z,t), zal b1j het 

aee,opper.Tla Tan de opnemer een soort atmrpuntsdruk gemeten wordea 
' ') 

die i.b.a. groter i• dan de werkeliJke druk. I ~/ 
I o a geval is dit ni•t zo bezwaarliJk omdat het one om een •ir-lL 
tatieve tendens gaat Ill. het sign.aleren Tan pula. en ainuspro u ~1 \ 

en let eig:naleren dat dez aiet op dezelfd plaats geproducee ~ •• ~ 

lang omdat .\i•••· . 
{ 

den. 

Opm: de turbuleate drukTariatiee 11Jn niet Tan 



5.6 

het discrete geluid beschouwd wordt. 

Ken kan de Traag st•ll•• waarom in gebied 1 aog een sterke ainuaoom

poaeat aaawe1lg 11 en in gebied 4 n1et. 

HierYoor wordt in hoof datuk a een Terklarlng gegeTen • 

• 
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Bfdst. 6. D looatie Tan de •1 aprod ie. 

ethode. 

I hoofdstult 4 1 geTond n dater p ~ bro en zljn in de 3e, 4•~ 6e 

en/of 68 eel. afhaaltel1Jk Tan P8 • 

.1 

BoTendien is er prcduot1e Yan lnua chtlg g luid met de1eltde freq e -

tle t (hoofdatuJt 6). 

De pulabronnen z1Jn in de &•r1oht1ng gezie geleoaliaeerd •·'·•· de 

T •• onitor (echad w thode). De •in prod tie i- .b.Y. de echaduw

••thode niet zichtbaar. 

methode om de •1 uebro n i• looal1 eren 1• de y lgende: 

drukopn~m r ordt in d z-richting l&Ag• de atraal getranal rd 

met x kl in (x oa 5 - 10 ma) (fig. 6.1) 

fig. 6.1. 

Het i• &aak en oompromi _ te z •ken tuasea tegeng stelde eisen nl.: 

i•. x mag niet te klein 11Ja om betnTloedi:ng Yan de atraal te Tor-

2•. x mag niet te groot zi~n om iaterterentie met bronn.en ult andere 

cellen te Termi~den. 

Aldua wordt gemeten Tf
0 

en vt3 , reap. de amplituden an de grondhar

monieche en de 3• harmonische. 

ainu•produetie. 

Vf 0 wordt ale t:ta! Toor d~ •1nueprod•ct1• ge omen. Dit zal in bet 

Tolgende Yerduidelijkt wordea. 

Op foto'a Yan het opnemerei1D&&l in gebied 4 (b.Y. fote &.!) •i•i me 

golfYorme zoala geaohetat in !ig 6.2. 



/ fJ b. 2 

Hierop 1• te zien dat de amplitude van de pula ln de grootteorde T&Jl 

da amplitude van de ainua ligt. 

Be•ohouw nu twee funotie 

deelte yooratelt n f2(t) het pulagedeelte. 

fl ( t) .::. C COB 4t 

t 2(t) ~ 2 ck coa (k~t -f/) 
A.::: I 

C: oenatant• 
•t: oo tantea. 

I• bet spectrum Tan t 2( t ) komen een aantal baraoniachen Toor Tan g 

11Jte grootteorde (b.T. de eerste 10 harmo 1aohen • 

Bet ia duidelijk dat da.n. ale f1Ct) en f 2(t) gel1Jke ampl1tuden 

hebbeJl, ak. <<C. 

In fi • 6.3 ia dit bralitatief weergegeT••· 

fig. 6.3. 

c 

"'° 
:t2 (t) = 2_ ok coa (kw:t - fj) 

l:::/ 
c 

c> "• £.--. '--~+-~--~-+-~+• 

"'• a'-'- '"'·"""-D• bijdrag Y n t 2Ct) tot V 
0 

1a geri g Tergeleke met de biJdrage 

nn :!1 ( t). 



3 Pulaproductie. 

vt3 wordt a s maatstaf voor de pulsproduotle genom n~ 

De keuze van juiat de 38 harmeniache 1 een o promie tu sen twee 

ovenregingena. 

1•. De hogere harmoalachen zijn l@h.a. iet• oeilljk r te meten. 

2•. De ai uaachtige elu1daprcduct1e zal l.1'..a. niet xaot einua·-

'Yormlg sijn, r eea i• harmoaiaobe en eveatueel nog 28 ·har-

moniache bevatte». 

& dl•ouaaie Tan de reaultaten. 

Ken kriJ t eea verloop v Vf0 (s) n t 3(s) 1oal• • er1egevn in 

grafiek 6~1· D llg 1 ! van de ope T lgend oellen la acb.matiach 

aaageduld. 

Br 11ln •• aantal opmerklag n te maken: 

18
• Yt0 heeft een karakter1at1ek Terloo • De mazlma llggen glo'baal 

halverwege de cellen (la de z-richtiag ge11ea), be _lve voord 

.2• en 39 eel~ De te maxima liggen in de 4•. 5
9 

en 6
8 

oel. 

Yt3 verloopt gr1111ger. Opmerkelijk 1• dat het m_zimum 1• Yt3 
' samenvalt met de plaata (in de 1-riohti g) van de bron Tan het 

sterltate pulsfroat (op de monitor 11aargenome • hfd• t1t 4). 

21 • De repro4uceerbaarhe14 Ya• Vt0{s) is s •r goed, ook Toor 8ll4ere 

drukkea. De lig1lng vaa de maxima is nagenoeg eaafha.nltelijk va x 

(Toor 5 < x <lOma) 

De reproduo•erbaarheid Tan vt3(1) ia minder goed. 

Ye oed wordt dat d kleiae fluotuatiea oatataan door b@tnvloediac 

yan de atraal t.g.v. de AabiJheid Tan de opnemer. 

a•. De ourvea Yan grafiek 6.1 si~n met de hand opgenomen (z gevarl

eerd in atapjea ~ l mm). 

n. at 1 rea A.Bagemaa •• T Yerateeg heb~•• eea g auto .. tiaeerd.e 



opatell1~ ontwlk.keld waarbiJ de traaalatie T&n de opnemer •.b.T. 

••n el•otromotor geachiedt. Bull reaultatea atemmen met graflek 

6.1 OTereea. 
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Bfdst. '· Faaemetingen. 

1 Algemeen. 

I• h£dat. 5 en hfd•t. 6 1a gevonden dat de 39
, 4•, 69 , en 68 oel 

eia ... achtig geluid produceren waarbij de ,•, 5• en,• oel de bel&J!~

riJ.tate producenten zij • T•Tena prod•oerea de 38
, ,•, 68 en/of 6• 

eel afhankeliJk T&a ~. pulafroaten met de1eltde frequentie. 

la dit hoof •tu.k 1al wordea nagegaan wat de fa•eTeraohillen 11Jn ill 

de geluidaproduoti• Tan de opeenTolgende oell••· 

Eer•t 1al worden ingegaan op de moeilijkheden die 11ch Toordoe•~ 

i•. ••• faaemeter meet alleen i nttirpreteerbare faaeverachille• tuaae 

twee gelijkvormig9 periodieke aignalea met de1elfdl!t frequentie. 

Bet 1• dua 1aak op die plaataen te me,en waar men enigazins ge

lijke galfTormen verkrlJgt. 

2•. i:::e straal mas ao ••i•i mo1elijk DetaTloed worden door de :nabij 

beid T de opnemera. 

De faae•erachillen worden gemeten m. i•Y. ••• faeemeter, tuesen de •ia
nalen Tan de twee drukopaemera 1oala geacaetat i• fig. 7Ql. 

o;m11ri t,. I 

Opnemer 1 1• de referentieop:nemer d.le Taat~ geplaatat wordt bij de •• 

eel oageTeer waar het u.ximum Tan v~0 ltgt. 



Op:nemer 2 wordt g tra leera in 1-richti 

oel en eTe t eel 68 eel e ander a t 'f 

Bij elke eel ordt • n gebied str n ( ia d 

la ga de 3 • 4 e 

d atraal. 

-richting) wa rb1j 

• 

h t xi um in f gepaaaeerd wordt en waa in de f arm n van beid• 

aig le 'f reenate n. 

D olf'form die men 11 t heeft de Tor zoala geaohetst 1 fig. .2 • 
.. 

fig. 7.2 • . 

z werdt Tri~ wllleke ig 1ageateld t 5 • 8 • 

e m tl _:tj d 68 el ble k mee1tal :a1et mogel1jk 4)lld&t dan 4• 

tw.rbulente gre:aalaag al te breed la. 

Op een oeoilloacoop word~ 1eaoatroleerd of de golfTormen O'fereenko • 

• cr1t rilllll bierTo r 11 clat d piek t.o •• de aiaua aiet te Teel 1• 

de fla Tan • ei us terecht komt. Ala de 1 k tioh t.o.Y. de a1 

op de top Tan de ai••• Tindt, 11jn •ring v rachuivingan van de 

piet t.a.T. de alnua niet be w&&rl1jk omdat de f.aeemeter de nuldo r

gangen in bet aignaal a;ymetri eh legt. 

Een indioatie yan de nauwkeurigheid van de faaemeter btj nl t elijk 

Tormige a1gnalen ia het volgendei 

tel het referent1ee1gna l exact ainuav rm1 • 

t l dat het meetaignaal een 18 h&rmoniache beva van l~. dan be-

draagt de maximal_ f~~t 0 
0,6 • 

Stel dat het meetaig:naal ••n 2• harmoni•che eT t v n l~ dan bedraag' 

de max1J1ale fout 6° (Vclgene de apeciticatie) • 

.Aldua e t men tue en d aignalen van opnemer 1 en 2 een faaeTeraohil 

j"(•) zoala we rgege~en ln grafiek 7.1. 

te 11en 1• dat df(Y gatief 1•. 
dl.. 



.3 De r1•ultaten. 

DI faaeTerschillen \••••n de geluldeproduotle yan de oellen onderling 

aaa ••n kant Tan de •traal wordt ale Tolgt bepaald: 

Bet 1• log1•o~ om uit te gaan Yan het midden T&n de oellen (in de I• 

rlohting gezten) iaaer1 daar lag globaal hei mazlaua in Yt0• 

Bet taseTeraohil tuaen de 31 en ,• oel, A)1..t;', 1a dan 

waarlt1J Y,~cJ en ~,eJ de faseverschillen 11jn \uasen pnemer 1 en! 

gemeten met opnemer 2 re•p. halTerwege de 38 oel en de 49 eel (in de 

1-riohtlng). In de prakti~ 1• het handiger om niet ezaot Tanult het 

a1dden Tan de cellen (ln de 1-richtlng) te maten, maar met 1 enlge 

• tleiner. 

D• reden hiervoor 1• dat aoms de rand yan bet gebied Tan gelootwaar

dige punten (waarbij de 1olfvormen nog over11natemmen) bij de 31 oel 

ongeveer halTe:rwege de 38 011 ligt (zle ook grafiek 7.1). 

tabel 7.1. geeft ter llluatratie de gevonden faseveraohlllen Toor 

een aantal. metingen. Af;-1 ~ en ~r~1 1ijn analoog gedef1n1eerd al• 4YJ,.,, 

!alael ,.1. 

P :: 2,4 ato • 
no11le 6le'60-

natuurlijke ·atraal 

'6.f J,'Y' 

2oa0 

237 

2•6 

232 

230 

231 

Al• resultaat kan men stellen: 

tabel 7.II 

no11l1 6x60mm 

natuurl1Jke atraal. 

2,4 ato 

2,7 

3,0 

A.f~;-

241° 

220 

2'8 

256 

2151 

2,3 

0 
230 ± 10 

250 :!: 10 

230 !: 10 

240° .! 10 

236 "!: 10 

235 .!:. 10 



7 " 

Zoala g zegd w s A'/t,6 zelden te meten dooh bedroeg ook ea. 240° :!. 10. 

Opm. Een mooie oontrole Toor de taaemeter wa• •het teit dat deze, ala 

opn er l en 2 p gelijke hoogte (in de 1-riohting) aan era

c1Jden Tan de atraal geplaatat waren (fia 7.3), 180°.t 2 aa11weeaS 

~r ne1>1t-r 2....::J LJ c=._ ofn~11ttr I 

fig. '1. 3. 

Viauele contr~1 •• 

Ben mooie aontrSle Tan de geTonden waarden 1• bet Tolgende: 

wanneer er twee 11chtbare (m.b.T. de aohaduwmethode) pulsfronten 11~ , 

b.T. b1J P
8

:: 2,4 ato of P• = 2, ~ ato, dan &iet men het verechijnael 

dat de pulefront~n .nagenoeg gel1jkt1Jdis ~ij de no11l•rand arriveren. 

fig '1.4. 
lt pulsfront afkomatlg 

uit de 4 8 eel 

2: pulsfront afkomatig 
uit de 68 eel. 

Ala men gebruik ••akt Tan A0 • is he faseveraoh11 tuasen de uitzendlng 

Tu de pulafronten u.1t te ,~~~rnen .. ( f1g. 7.6) 

. _-.- : ~:J_Jd 
fig. ,, .ti. ~ 

Bet doorlopen verach11 in weglenct• in de negat1eve z-riohting be

draogt Al (A f::; t'5' - -4 ) .Rvi,f4~L /r.) 
In hoofdatuk • (b.T. gr:l!iek •.j.) is gevonden dat Af~. • 

gem 



Dan bedraagt het faaeverechil 

fronten: 

Su._ . ; <·' o , . - # " ==. I< 0 

\uaeen 4• uit1endlng yan de pule• 

waarbiJ de 58 oel v66r 
J s-.._ e l 

.r llg' op de 4 ce • 

Qaat men er vanuit dat de &• oel 'chetr llg\ op de 48 eel (analoog 

al• biJ A'f1,1,1 _,.4f'~,../4R, 1) dan ia P.J':::: 240°. 

• 
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Hfdet. • Interpretatie T n de gegeTena. 

i ·Reoapitulatie. 

In Terband aet d · over 1ohtel1Jkheid ia het nuttig een reoa it &tie 

te geven van de tot nu toe yerkregen gegevena. 

1e. de plaats van de pulabronnen. (in de 1-rlo ting) 

t'
1 

- (2, 6_:0,06).•g m (3 o 1) 

~ ;: ( • 36 ! 0. 05 ) • • • (48 oel) 

fs-::: ( 6.t0,06). gem '5 oel) 

grootte rde Tan )..D : ).o ~ l,i.•gem 

2•. de golfv rm Yan ~et drukaignaal (binnen ''n p ri de) 

in gebied 1: •1nua + a pieken 

• 

• 

" 

" 

" 
" 

aatlr.• a inua f pi ek 

3: 2 of meer pieken 

4: sinus + piek. 

• 3. de _plaata Tan de ainuaproduotie: 

globaal galver ege de cellengte (in de 1-richting), de grootste 

maxima bij de 4 , 6 en 68 cela 

4•. de faaeverachillen tuasen de geluid produati Tan de cellen on

derl1ng (aan ''n kant van de straal) gereken Yan ngeveer hal

verwege de oellengte 'in de z-riohting) 1• oa 24o0
• 

&•• de faeeTerechillen tuasen d it1endi g Tan pulsfront n in opeen-

Tolgende c.ellen (au 66n itant Tan de atraal; Ti ueel bepaald) 

ea. 240°. 

2 Interpretatle. 
~· 

In hoofdetuk 5 werd ale conoluate geateld dat er twee acorten discrete 

geluidaproductie zi~n, 4• pulafrontenproduotie en de ainuaachtig• pre

duct 1 , be14en met de1el:tde frequentie f
0

, lleoh ~eraohillende plaat-



8, 

••n Tan ontataan. 

Ken k n de Traag tellen waarom in gebi•J 3 de inuaachtige ijdrage 

t t h t druk ignaal praotiach uitgedempt ia, ter 1Jl in gebied 1 (en 

ook w 1 in gebie 2) een rel tiet aterke •1nuac mponent in het a1g. 

naal aanwezig ia. 

HierToor is e n Terklaring te geven. 

HierbiJ wordt uitgegaan van een enigszina eidealiaeerde aituatie .• 

I fig. 8.1 is d}b achemat1sch weergegeven. 

4 t---- - - - -._ A , *f-------~-==--~~-~-.__I _ fig. 8.l. 
JSt \\ ______ ... ---

®*"-
'\ \~ 3: 

aln.u bronnen. I
I \t 
I '\\ 
I \\ 

t!.s e~1 

I \ \\ 
( \ ~ 
I \ 
I \ 

~ \ B 
/ \ <>f111tH11er 

ter plaats• Bi 
'-} Y.(2) 

ts.s a.ia 
ter pl a -

ae . • 

Er wordt eTen afgezien van de pulaproduet1e. 

Uli1luitend de ainusproduot1e wordt nu b achouwd. 

--~----I
"-/ 

--~ 

e • • o In d 4 , 6 en 6 eel veronderatel t men s1Auap·Wltbronnen die 240 

in faae verschoven 1i~n. D.w.z~ de bron in 4• 68 oel ligt 120° v64r 

op die in de 49 , eve~Eo die in de&• oel 120°. v 6r op die in de 59 

011. 



a. 

ltr f'ltiat~e A is hel do"rlo/>t.11. weJ/e,,,/eversc/,// l'e vu·w-•,./,ze/I . 

T r plaatae B bedraagt bet doorlopen wegl ngteTeraohil {in de neg -

'ine 1-richting) Yan de separate aign len Al. 
4. f ~ S" ~ -=::: 1/1 ~o (lie hfd•t. 4, grafiek 4.3) 

Bet doorlopen weglengteyerachil correepondeert in de negatieve 

1-riohting ge1ien 11et een fa 

At . iloD ~ 
>.<> 

eTerachu1Ying T&A 

'i)A" . 1/0 ° ~ /;,e>" 

To"" 
De 3 separate aignalen 1\lllen practisch in fase b J opnemer B arr • 

Teren. er treedt geen uitdemping p. • 

Dit . model is niet gebeel orrect om d Tolgende red nen: 

18
• De ainuabronnen zijn geen puntbronnen aaar 1ijn uitgeameerd over 

• elke eel, dua brenTerdelingen. 

2•. r is geen acht geslagen op even\uele hoekafha elijkheid Tan 

de intenaiteit der druk:aignalen t.o.v. de E- a. 

Beachouwt men de totale discrete geluidaproduotie, dat i de ainua

prod~ctie en de pulafrontenproduotic, dan is het logisch dat men in 

gebied 3 ateile pieken et zonder ainusgedeelte, terw1jl in g bied 

1 en 2 naaet de piek een ainuagedeelt aanwe1ig ia • 

• 3 De rol Tan het piekgedeelt• en ainuagedeelt • 

In gebied 1 (. bi~ de noczlerand) wordt ~en drukaignaal gemet m, be

ataande uit een piekgedeelte en ainuagedeelte. 

en vraas die men ken atellen is: welk gede lte Tan het druksignaal 

1• belangriJk in het terugkoppelmechaniameY 18 ~ het piekgadeelte 

e•. het ainusgedealte 

3 • beiden. 

In h•t model Tan Vink en Verhaegh is hat piekgedeelte belaDgrijk, 

immera de beachrijving van de te~ugkoppeling ta opgehangen aan de 

Terplaataing in d tijd van de pulsfronten in de omringende lueht 



en de door het paaaeren Tan de no1zlerand doo de pulsfronten ont 

atane wervela in de grenalaag. In dlt model is het sinusgedeelt n1et 

b langrijk omdat dan de vraag zou ontstaan op welk oment preoies ee 

diacrete wervel ont ta n bij het passeren Tan een inusaohtige druk

vsrlatie bij de no1zlerand. 

De vra g die wij one gestel4 hebben luidt: 

Ia bet mogel1Jk o bet terugkopp lm ohanisme (en da rm e de discrete 

geluidspr duotie) 1n stand te houden, uitaluitend met een ainuavor

m1ge drukvariatie met frequentie f bij d no!zlerand? 

Om dit ns te gaan ziln 2 experimenten uitgevoerd n.1. 

• e 1 • Bet onderbreken T&n de terugkoppelweg ter hoogte Tan de 3 oel. 

2•. Bet exiteren Tan een atilgelegd atraal d. .v. een hogetonen-

luidapreker. • 

Dit wordt verder b 1-ndeld in hoofdatuk 9 en 10. 



Hfdst. 9. Onde~breken Tan !e terugk p~elw9~. 

Algemeen. 

Bet en4erbreken van de terugko~p•l••! eeohiedt •~b.T. met ilt of 

aohuimrubbtr betlede plaatjea, onderbreekTiltJ•• gena&•4, di a~n 

weer•1ljden dioht tegen de atraal geplaatat 1ljn. (flg. 9.1) 

fig. 9.1. 

9.1 

Ket detl ia •• de •1,gesonden p'lll•frenten ut' de 49 en !• eel te on

d1racheppea1 •• na '' gaan ef de onder de onderbreekTil 3ea nog aan

we 1ig• 1tnusachtige gelu14apr cta.etle TOldoende ta om het terugkoppel

•ohanisme t.n ataad te houden. 

e De inTloed T&D de ODderbreekTilt3el, 

I •• a. h•'b•n •~ onderbree~tltjes een inTloed op de straal Wll,~~tn 

twee tegengeatelde t111.,en1en 1i~n flan te •ij•••· 
1•. een ata\ill••r• de lnTloed. 

De nat11.11rl.1Jk• atraal wortt 1.h.a. 4 or de aanwe11 held T&n de 

nderbreet.Y11\j~s • ilgelegd. speoiaal wa1111e1r 1e z1oh beyt ea 

tar hoogte Tan dt ache1din!8D tuaaen dt oellen (fig. 9.2) 

fig. 9.t. 



. . 
9.8. 

2•. een deatabt11aerend• inTloed. 

In beJaalde attuatiee, b,T, wannee~ de onderbreeltTiltl•• \8r hoog•e 

• • Tan de 3 et 4 eel geplastat 1ljn, tan d• onderkant Tan de onder-

breekYll tJ•• ale retleotor gaan ~eren, apeoiaal ~ij de- aange

•l•g•n atraal. (fig. 9.3) 

ftg. 9.a. 

Dlt le Yerkla rbaar doordat ij de aangeelaren etraal 1.h.a. 

yanuit ae 1• oel , en ao .. al Tanuit de a• oel, ~ulafrenten 

wer4en uitge1onfen. 

In de aituatie •an fig. 9.1 Terkrijgt men een e1l'tra ter.11.@'kop

pel••I• Bet 1• mogelijt oa 4• •traal buitengeweon heftig te 

laten eaeilleren met frequen,iea die Tarliren Tan 1/2 f
0 

na

tuurlijt tot 2 f 0 na~urlijt. (waarbij f 8 natuurlijk de ~ 

. tuentie Tan de natuurl!3k• atraal 1a.) 

In dit Terband 1• hat intereaaant erop '• wtj1en tat •8talen 

plaatj•• o;ae~ de onderbreekTiltjea (fig. 9.4) een bu1tenge

woon grote inTloe4 hebben op de heftigheid Yan 4• oaoillatle 

en 4• fr9quentle, terw131 metalen plaa\3e• bfT•n de onderb eek

Tllt~•• (~tg. 9.6) geen o~ zeer gerlnge inTloed hebben. 

fig. 1.a. 

Dtt 'teon' aan dat ln bet ter119koppel•eebant••• de 11e1zleranc1 



een zeer belangrijte r 1 apeelt. 

. 
De destab111eel!ende inTloed. d.ient Ter den te warden, 1omdat de1e 

niet aan en1e doelatelling eantwoord. B t is d•a 1aak ~· onder

breek'Yiltjea T&D seer geea gelu14s sorberend aateriasl te Toor-

11en, of te sorgen dat de tabill•eren« tnTloed ll'•ter ta dan 

4• deatabllieerende lnTloed. Dit tan bereikt worden door 4• dikte 

T&Jl de onderbreekT11 jea in· 4• or4e Tan een eellengte '• nemen. 

de aangeala19n atra 1 et onderbreek'Yiltj••· 

Zoal• ge1egd 1• de natu11.rlljke atraal. aet g ed sed1me:naloneer4e n

derbreekTilt~ea aan weera11J4•n dloht tegen de •t~aal, •til~ele~ • 

•tJ de aangealawen atraal ••t d nderbree~iltjea ter hoo te Tan de 

1• eel 1• bet oge11jk het Tolgen4e Tera htjnael latea e1tred••· 

De 11traal 1endt bi j de s- • en} ~ d 6 • eel pul.a~renten 111 t <Utt doer 

4• onderbreenil t 3•• ondereohept word en ( f '1 • • ) • 

Ket epnemer ~ meet .. n een drukaignaal waartn aoherpe piek•• Toerkoe 

aen (o reependerena met het pasaeren Tan pul•fronten). 

K t epnemer A meet .. n ••n •1nusaoht1& drukaignaal met de1elfde ~re

qv.entie. 

!laatat men opne er A n 4• refleetoren (~i .9.,).4an meet mea •••n
eena een e1nuaacht1g •1gnaal. 

Er zljn geen •erT•l• ta de grenalaag 1ichtbaar. 

••••t men n• de ateeet1•o~e refleotoren w· , dan ataatt het .. cill•

ren en utt1enden T&A pulefr nten. 

lie cot foto'a 9.lf 9. , en 9.3~ 

Dit Ter•chijnael treedt 1-~·•· niet of Te8l •••llljker op met de • 

derbreekTil\jea ter hoog\ Tan d !• oel. 

Ken IOU kunnen aanTeeren 4&t fe boTenkant T&n de OnderbreelcT1ltJee 

enlga11lla al• refleoter werkt en een ter•gkeppelwes } de onder. 



breerrllt3 a in atand houdt. 

Dit argument gaat ie ep. lij ~laateing T&n metalen plaatje• bpytp 

op de onderbreekYiltj•• f tig. 9. ) wordt geen Terander1ng in f
0 

of 

4• hettigheid Tan 4• o oillatie ge \en. Er worten ook geen werTel• 

ln de grenslaag (boTen de onderbreekTiltjea) waargenomen. (zie Terder 

ook :teto 9.1). 

Bij T&rilren Tan d Tarilert f 0 globaal 01 de1elfde •ij1e ala b j de 

aangealagen etraal 1ender ond.erbreeniltjea, bahalTe blJ c!.e end.er .. 

breekYlltjee ier hoogte Tan de 2• ef 19 eel ( at e 9.1). Opge erkt 

aoet worden dat daze oarTeD nlet bijater repred•oeer\aar 11jn. 

De Teraohijnaelen tanen aan dat: • 

19 • Het oaollleren en •1tcenden Tan pulsfronten wordt niet Teroor ... 

1aatt door de aanwezlghe14 Tan de onderbreekTlltJe•, aaar wel 

de'r de aamre11ghei4 T&n atoeati5ch,retleetoren geplaatat tegen 

de no11lerand,. 

a•. De ainusaohtige drv.kTariatie 41• gemeten werdt bij 4e nozzle

rand of bij de akoeatieohe refleotore entataat door: 

I. s1nuaaoht1ge gelu1daproduc,1e ender de onderbree~1lt3e• 

(2e oel, begin !• ••l; de eerate oel la te Terwaa~lozenl 
en/of It. Bet doorlekken Tan geluid langm de apleet tussen de 

atraal en de onderbree~iltjea, afkomatig uit 48 , 59 en 69 

eel: eohter al Uf&chtig g lu1d. 

Er moet opgemerkt worden dat bij Terplaataing Tan de onderbreek

T11t3es Tan de etraal af (in de x-r1cht1ng) de pieken {bekend T n 

foto S.1) ge8uperponeerd ep de sinus Teraoh13nen, oorrea~onleren1 

met 4• doer de on\atane taaaenruimt tu1een 4• onderbreekT1ltjea 

en de 11traal 4oorlektende · pulafronten ( •1• fol:o 9. 2) • 

• 



fig. 9.6. 

refieotor 

:fig. 9.'1. 

reneoter. 

opnemer A 

:fig. 9.8. 



C noluaie. 

De conelu•i• die getrokken kan werden lu14•: 

1•. B t terugkoppelm ohaniame en de discrete geluidapredilette kan in 

stand gehouden werden door een 1inu1yormig1 drukTariatte bij 6e 

no11lerand. 

2•. Het p1ekge4eelte in het drukTar1at1eslgnaal bij de no11lerand ta 

niet nodig om het terugkoppelaeohaniam stand te houden. 

Waarach1jnl1jk la er e n drempelwaarde ln de amplitude Tan de dr 

Tarlatie b13 4• no11lerant waarbcnren een at1lg legd tr 1 gaai 

oac1lleren. 

• 
Opm: 1j hebben de1e exp rtmenten bij Teaohillende drukk•n en eon4i

tiea gedaan. tftrw1~1 h•t Toor een bewijaT ering noodzakelijk la 

dat de Tergel•k•• •it at1e• (de t rugk ppelweg al ot ni~t onder

broken. natuurlijk• atraal ot aangeala!•D •traal. al ot niet me

talen plaat3 a boTen op 4e onderbreekTlltJ••, al of ntet metalen 

plaatjea _nd@r de onderbreekTiltje•} b1j d11eltd1 oonditiea (P , 
a 

refleotorafatan4 4, 4e1elfde •01zle 1 te T rm Tan de onderbreek-

Yiltjea, de afstand tuasen de on4er\reek'Ylltjea, de poe1t1e T&n 

de onderbreekT1lt3•• in de z-r1ahtin ) tet atand komen. 

Daarom Terdient het aanbeTeling des• expertmenten (m.b.T. de in

middele Terbeterde _patelling) nogmaal• it te Toeren bl3 d•••l-

4• oondities. 

In iedere betreff8nde attuati• •••t dan p~enomen werten: een 

aehaduwfoto, een apeotrum T&n de twee •P••••ra, een akeopfoto 

Tan 4e wee opnemere. 

f~ 

Sen logi•oheTolgende atap 1a te traohten ••n atilgelegde Cnatuur113k• 

8\raal) •• eTe en b13 41 DOIZlerand aangeboden BiDUBTOrmige druk-



T&riatie met een bepaalde frequentte t t bet ••llleren en uit1endea 

Tan pul•~ronten te brengen, 

Dlt wordt behan• ld in hoofdatuk 10. 
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10.1 

Hfdat. 10. Kzoiteren. 

Zoala 1n hoefdatuk 9 beachrevenJwerd in het geTal T n en~erbreek

Tiltje1 ter hoogte Tan de 39 oel bij de aangeslagen straal gemeten, 

dat bij de nozzlerand een sinusaohtige drukTariatie optrad. 

Er werd ale canoluaie gesteld dat een ainusTormige d:rutTariatte Tan 

TOldoende sterkte ~ij de nozzlerand Toldeen~e ia om het terugkoppel

mechan1aae in stand. te houden. 

Om deze bewering te toetaen werd het volgende erperiment uit~eToerd: 

De atraal {natuurlijke straal) werd stilgelegd door de aanwezi heid 

Tan de onderbreekT11tjes. Bi3 de nezzlerand werd een ainusYormige 

drultTariatie aangeboden 4oor een apleet die d.m.v. een tu1t verbon

den was aet een .20 W&tt hogetenen-luidsp~eker (ttg. 10.1). 

ftg. 10.1. 
yooraanzioht van de 
tut t. 

', ,_ ,, -- - -

Ala de bewering geateld in hoofdetuk 9 juist is, Z(')U de tiJtraal aan 

het eacilleren te krijgen moeten 1tjn met dezelfde :trequentie ale de 

trequentte Tan de aangeboden drukvariatie. 

Reaultaten. 

Het experiment is niet gelukt. 

Er werd geen versohil ~emeten t.o.v. het al of niet in benrijf z1jn 

T&D de. hogetonen-luidspreker. 



D1t is ona inaziene te wijten aan de benodi de inteneiteit. Met1n~en 

toonden aan dat de amplitune Tan het opne er-signaal ~lak blj ~e 

spleet Tan de tuit bij 20 Watt ~lobaal een factor 10 kleiner was dan 

de amplitude Tan het ainusaebtig signaal gemeten bij r.e noztlP,~ana in 

de a1\uat1e Tan de onderbroken aan~esla~en straal (ft~. 9.,6). 

D1t betekent dat het Termogen nod1g om ~ezelfde grootteo~~e amplitu~e 

\e bereiken henderden Watts bedraagt. 

Di t 1• met de gangbare luld11p¥ers niet ut t te Toeren .. 

ETentuele methoden om dergelijke vermogenste bere1ken 1ijn: 

le. Hartma~ genera tor ( 1/ 4 A gol:fpi jp, ref. ff 1.2) ) .. 

2•. Een t•eede Yrijetraal parallel aan de eerate Trijetraal. 

Dit 1• deor ons niet uitgeToerd. 

Sugge•tiea. 

De opetelling zou dan ale Tolgt moeten worden~ (fig. 0.2} 

fig. 10.2. 

r,_ (i) 

De atraal is stilgelegd door de aanwezi~heio Tan oncer~~eekTiltjea. 

D. ·"= de geluidabron bledt men een ainusvormige drukTariati~ b13 11e 

neszlerand aan. Dit aignaal noemen we: 

1
1 

( t) :: A cos 217'ft waarbij t: t 1 jd 

f: frequ.ent1e 

A: amplitude van ~1 f t) 

' 



Ket de opnemer ·meet men een eignaal F2( t). 

' Ala de straal gaat osc1lleren t.g.v. de aangeboden drukv~riatie zal: 

°"'° ~ Bn cos {2»nft -~> 
11. :. 1 

In he t algeme~n zal B = ! ( f >. n n 

Ken kan nu twee d·ingen nagaan ~ 

Bn: oonstanten 

fll : :t'aaeverechil van de 

(n - i)• harmonische 

t.o,v. P1(t}. 

i•. B1j een bepaalde waarde van A kan Bn( f) opgemetert worden. b.T. 

voor n = 1,2,3.4. 

!ldus verkrijgt men een soort reaonantieourven. 

28
• ~ij variabele f kan A.dr( f ) bepaald word en, waarbi j Adr de 11'&&1'."de 

yan A 1• waarb1j de etraal net ~aat oaeilleren. 

Het verd1ent aanbeveling em dezelfde proef uit te voeren met ale P
1
(t) 

een periodieke pulaachtige drukvariatie van voldoen~e aterkte en eteil-

he1d. 

Dan tan nagegaan worden of er al dan niet oacilleren optreedt en of 

dezelfde resonant1ecurven geYonden worden. 



Bfdat. 11. ~ denkingen t en bet te u«kopp !model 

van Verhae h en Vint. 

11 .. 1 

r zijn ·twee eoorten bedenkingen aan te voeren: 

A. tegen de oorzaak van productie van pulafronten uit d 38
• 49 of 

69 eel. 

B. tegen de ~ die het plllafront apeelt in het teru koppelmeohanisme. 

e . ( ad • 1 • Vink en Verhaegh vermoedden in navolging van Powell en 

Da?iea) dat het pulsfront ontstaat door het pas eren Tan 

een veratoring (wervel) door de achokgolfst ctuur op het 

e d van elke oel. angenornen werd dat de bron van het pule

front op het eind van een eel 11gt. Di klopt niet met at 

gevenden is in hocfdstttk 4. De bronnen van de pulsfronten 

' " ' B ) liggen op ea .. 0,3 s. .. ,4 van P.en oell_ngte lin de E-riohtin 
• 

28
• ~1j de natuurltjke atraal ziet en in de gr~nelaag geen 

verstoringen in de !in van ~wervels~ oals b1j de aan~esla

g~n straal. Wel ziet men een soort breed uit~eRmee~de ver-
. 

atoringen in de grenalaag die meer een golfkarakter hebben, 

d.w.z. golvend naar boTen lopen. ( 11e f1 • 11. l ) 

fig, 11.1. ~ 6\ 
geveelige prent. p lefront 

turbulente grenalaag 

met olfschtl e Tersto~ 

r1n@'en -{ lan~ 

Terstorin enl 

olflengte 

np welk moment bi j bet passeren van deze •v-eretar,.n~en zou 

dan pletae11ng een ~ulsfrent moeten. ontataan! 



1 • 

e 
3 • riaatst en aan ''n zijde van de natuurlljke etr al een on-

derbreekviltje ter hoogte van b.T. de 18 eel Czie fi • 11.2) 

dan 1• er toch no aan b de zijden pulsfroductie met ieo0 

f'a•eTereohil. . 

fig. 11.2. 

In llet model T n erhaegh seu men ~·e 

•&n kant pulaproduotie is. 

chten dat er maar 

4 • In boofdatuk 9 is gevond n dat bij ond rbreking van de 

ter•gkoppelweg ter hoogte Tan de 3 el bij de 48 of 58 

eel tooh nog pulsproductie en oeoilleren oge11jk wa • 

fig. 11.3 

dank zij d inTloe Tan retleotoren. zie fi • llw3 • 

.. 

lr bereiken geen pulafronten de n izleran~. Er zijn dan ook 

geen werTelTeratoringen· in de grensl g. Hoe kunnen n.u in 

het model Tan Terhaegh de pulsfronten ontataan! 

ad~. 18 • 1ie fig. 11.3. Bij de nozzlerand (of bij de ~efleotoren) 

werd een a1nuaaeht1g ai~naal gemet n, dat ~enneli,fk een :r.ol 

apeelt in bet terug oppelmechani•••· 1 er de frequentie 

t ia belnTloe4baar d.eor d, en 1.h.a. zijn reflea.toren bij 
0 

de no zlerand no41g •11 er o c111eren en pulsfrontenpro-

ductie boT n de onderbreekTiltjee 11jn. 

Voor bet terugltoppelmechanisme i• een interact1e Tan een 



puletront met • nozzlerand kennelijk n1!1 nod1g, met 

een ainuaaahtige drukYar1at1e kan bet ook. 

11.3 

In het model Tan Vint: en Verhaegh la eohter een interaa

ite Tan een pulafront met de nozzlerand eesentieel·! 

28 • ae111etriache retleotorafa~and (fig. 11.4) 

fig. 11.-i. 

fig. 11.fi. 

Ken z1et 

aangroeien (fig. 

omhooggaande werTela die Yerder omhoeg 

Echter de lnikerwerYel loept Tanaf de 2• eel langgamet dan 

de rechterwerTel, zodanig dat ter hoogte van de 48 eel het 

hoogteTeraohil (ln E•riehting) aa. 1 cellengte nedraagt. 

en dat weer de alternerende oecillerende beweging optreedt, 

met u1tzending Tan pulafronten met lint• - rechts 180° 

faaeYerachil. 

Waarem? 

In het model Tan Vink en Verhaegh waar het omhooglopen Tan 

de aangroeiende werYele ale oorzaat wordt gezien Tan de n

dev.lting Yan de oellen en de oaoillerende beweging i bij 

B71Detr1aohe refleetorafatand), le geen enkele ~eden aan

wezig om aan te nem@n dat de 11nterwervel lan~!&mer 1ou 

lopen dan de reehterwerTel! 



11.4 

Ala men aanneemt dat ~e oscill rsnde bewe in ·ale zelfstan

dig verschijneel optreedt, naast de aangroetenae w~rvels is 

bet iets minder onbe rijpelijk, omdat de snelhei~ van e om

hooglopende wervels afhankelijk zou kunnen zijn van de m~

mentane schuine stand van ~e cellen ten gevol~e van het os

eilleren. 



12.1 

Hfdet. 12. Alternat1 f odel. 

In heefdt!ltuk 11 zijn bezwar~n aangeYoerd tegen .l.) de oorzaken T&n de 

product ie Tan de pul•fronten 111 t de 38
, 4 • of 59 eel ('bi j de natuur-

113ke straal), ) tegen de rol die het p~l•front apeelt in he~ teru~

koppelmechani•me. 

Er 1• een andere zienawij1e mo~elijk die deze moeil13kheden om1ellt. 

Bet betoeg dat nu Tolgt heeft niet de pretentie een bewij8 te z1jn4 

ad A. Yint en Verhaegh Teronderstelden dat het uit~ezo»den puls~~ont 

n en werTel in de rn-enslaag met de 

achokgolfatructuur tussen de oellen in. De pul fronten ontataan 

dan door een Teraohijnael in de grenelaag. 

In onze zienaw131e 1• de produotte Tan pulsfrenten ~irogt ~ 

hankelijk Tan de schu1ne etan~ Tan de ee11en t.o.T. elkaa~ 

t.g.T. de 01e111erende beweginr, en ontetaan de pulsfronten 

door inwendig• interactiea. 

~oor deze veronderatelling TerTallen de be!Waren in hoofdstuk 

11 A 1 t/m 4! 

Er z1jn 3 .indicatiea om dit te Teronderstellen: 

1•. Ken neemt alti~d 180° lints - rechte faseTe~ chil wa&r in 

de uitzending Tan de belangr13kate pulafronte•. 

2•. In het algemeen geldt: he• heft1ger de oscillatie. hoe beter 

de pulafronten 11chtbaar zijn. 

Stel dat de natuu.rlijke straal bij de 4 9 eel pulsfrenten 

u1tzendt, dan oae1lleert hij bij plaateing Tan reflectoren 

C·aangeslagen etraal) heftiger en zendt hi j de 39 eel al 

pulefronten uit. Daarentegen bij plaatalng Yan onderbreek-

Tiit (tig. 11.3) Tindt een minder he~tige osoillatle 



12.2 

plaat•. en uttzendlng van pul fronten bij de ee of 69 eel, 

38
• Op de T,V,monltor 1 waar te nemen dat de produotie Tan 

:ti • 12.1 

e n pulsfront b.v. bij de e eel Cnatuur ijk etraall nauw 

verbonden 1 met een bewegen~e schokgolf in de 38 eel (ft • 

12 ~1). 

I 
( 

' I 
\ 

\ 

gevoelige prent. 

--+--be weie>-,le 

--- { ur hw le .. le 
1re11 J /o.oJ 

De bewuste aohokgol:t (in felt• sijn het 2 gelrruiste echot

golTen waarvan er een telkens onzichtbaar ia) blijtt met 

het bcvenelnde •teedB verbonden met de onderste uttleper 
• • van een plll.efront wanneer dese de 3 eel paeaee~t. 

ad~. In onze zienawtj1• ie de sinusachtige gel idspro~uotte in het 

terugko~pelmechanieme belangr13ker dan de pulafrontenp~oduo. 

tie 

Dit sal hieronder uitgewerkt worden. 

~eem 2 ten opzichte van elkaar bewegende oe•~reseibele media. 

(oneindig uitgeetrett ) zie fig. 12~2 

fig. 12.2 1 
~-



12.3 

Theoretlech 1• uitgerekend dat er 1nstab111te1ten in f!e rena. 

laag ontataan Toor 1< M < 2'2. zte ref. (1Pl ).. Er treedt ,:rorster

ki~g op Tan Teratoringen in de ,renelaag. zte ft~. l~q3. 
t 

r . 
. fig. 12.3. 

U,:o 
1 f u, 

In prinaipe treedt breedbandTeratertJng op d.~ •· Terstor11Ufen 

Tan allerlei golflengten worden Tersterkt. ~ 

Beem ntt het geTal Tan de tweedimen•lonale Yrij traal. zie fl~. 

12.4. 

fig 12.4 

In prinoip• 1• de !D. jet een brftdbandxersterjcer. 

Stel nu er ontataat bij de noz1lerand een langegoltlongte-yor

etoripg (dit ter onderachetd Tan de diaarete werTelveratortngen . 
t.g.T. een pulafront). Deze goltachtige Te?"etoring in d.e grena-, 
laag groeit aan naar boTen toe en Terdringt de cellen# tie fig. 

12.5. 

fig .. 12.5. 

In ons medel 1• de. oaclllerende beweging Tan de cellenstruotuur 

het geTolg T&n de onhooggaande langegolflengte-TP.retoringen !n 



12.4 

de grenalaag. 

!chter de atraal bestaat uit cellen met een enlga1ina gekrom-

de oelwand. 

In ona model plegen de langegoltlengte-Terstoringen in de grens

laag met de been' en weer gaan~e cellen een int raotie 1odanig 

dat er ainusaobtige geluidaproduotie ontstaat·met de fre uentte 

Tan de omhooggaande Terstoring (utteraard oot de frequentte Tan 

d• oscillatie Tan de cellenl en waarYan het centrum ongeTeer 

halTerwege de cellengte ~edaoht kan worden · ftn de 1-richtin e-

1ten). Hoe heftiger de oacillatie Tan een oel is, hoe groter 

de1e geluidaproduct1e. 

Op de Traag hot l!l! ~ stnusachtigo 1eluid1produgtio pr1gtes 

ontstaat he~ben wij geen antwoord. 
' Ala geTolg nu Tan de naar boTen toenemende o cill tie ontstaat 

door 1nwend1se interaot1ea de ~ulsfrontenprodugtt1 met ezel~d• 

frequentie. 

Tot zeTer 1a ''n keten Tan de terugkoppelweg behandeld~ zie fig. 

12. 6. ( ke ten 1 ) 

fig 12.6. I /')_ 

I I 

·r 

De andere keten l2l loopt Tia het omr1ngende medilllD. 

De ainueproduotie •• T. de langegoltlengte-Terstortn.g arriTeert 

bij ·de no1Elerand en induceert daar nieuwe lan~e-gel~len~/e-Ter-

atoringen. 

••s een opmerking eTer de pulsfronten~ De1e ontetaan met de1alfde 



frequentte ala de •1au.pro~uotle en arriTeren dua in hetselfde 

ritme bij de no1zlerand. 

ne werYelatcringen in de grenalaa1 ,.g.T. het paaaeren Tan pulA

fronten bij de no1zlerand ztjn d&n in 1•1te dJnoontinu1ttittn 1• 

de langegolflengte-Teretoringen! 

Des• d1acont1nui teite zijn niet Tan bela11.g Toor het in a tan~ 

houden Tan de osoillatle, maar kunnen wel neTeneffecten Ter or-

1aken 1olaa tnt eract1ea met eehokgolfatructuren~ eT9ntueel ui t

zend1ng Tan 1eoundaire 1ulsfronten. 

Ben log1ache Traag 1• met welke frequent!• de etraat zou gaan 

oacllleren. 

Zoale gezegd 11 de straal een breedban4Yereterter. Bij 1al eohter 

gaan eacilleren met !le frequentie waarTan de golflengte een ge

heel aantal nalen paat op de terugkoppelweg. In hoofdat~k 13 zal 

41t Terder uitgewertt worden. 

Nogaaal• z1j ge1egd dat hetgeen beweerd ia in d1t hoofdetut ntet 

ale bew1J• dient, maar ale een 1ien9w131e, waartoe wij op gt"ond 

Tan metlngen, ln41cat1es en argumenten u1t Toorgaande hoefdatuk

ten 113n gekomen. 



A -· 

Hfd t. 13. Berekening van !
0 

•• v. het alternatieve 

model. 

A. natuurl1jte etraal 

B. aangesla en etraal. 

13.l 

natuurli~ke atraal. 

De aflelding van de baeiafermule ·gaat ala volgt. zie f11'. 13.1. 

ftg. 13.1. 

c-. ~~,~-·~:--

Voor de ee~voud 1• even ''n •1nu•b~on (puntbron) v ron~e tel~. 

De •1• voor de gegenereerde trequen ie f 0 C 

engte in luoht A0 ) 1•~ 

bijbehorende golf· 

l • 

n A =.r-t!_ - 1/2 ~o 

~·b W!g:J 
waarin r: afatand van de bron tot de ne11lerand 

M: aaohgetal van de langegolflengte-veretoring in 

de grenalaag t.o.v. d o•ringende luoht. 

ni geheel ge al. 

Om in te 1ien dat van de terugkoppelweg een ~~afgetrokken meet wer.

den, moet men bedenken dat er b1j de no1zle1 nd en faaesp~on o -

treedt van ieo0 • Immera een poeitieve drukvariatie t.g.v. een ~oa1-

t1eve u1tw1~k1ng van de grenalaag bi~ de bron, Yernorzaakt eel'l ne

gat1eTeu1tw1jk1ng Tan de grenalaag bij de no zlerand. 

( 1 ) gaa t over in: \ .U: + 1 
t /10 .::r -

· • t le halftal11g ·. 
(3) 



1 .2 

waar~ij o
0 

de elutdenelheid in lucht ta, 

Er zal nu worden oTergegaan tot de bepaling van K,r en k. 

Bepaling Tan M. 

In hoofdatuk 7 ia geYonden dat de faee eraohillen in de s1nUBaohtige 

1 ~ 1 lk 1 d 
9 ~ 49 e 59 

- 68 ~ ea ft~o 0 ge uidapro~uot e tuaeen e e o ,3 - ~ , - , , ~~ 

bed.roeg, gerekend anuit de halve cellengte ( in de z-riohtlng e-

1len}. Immera daar lag het maximum in de elnu achttge eluidaproduo

t ie (Eie hfdat. 6) 

D.w.z. over een afatand T ''n cellengte (Tan b.v. ldden 48 c 1 tot 

aidden 19 eel, in de z-riohtingl 1e bet 

Dan 1• .A :: 360 _ I 
,,.._ 240 ~·s•• - 1 1 ! •gem 

waarbij Ar: golflengte van de 

in de grenelaag, 

an~egolflen te-veretor n~ 

Bgem: gemiddelde cell~ngte. 

1tG la ln1 hoofdstuk 4 gervonden dat ...\ ... == 2, 8.s ( r ., em e ) ( Jl.'t"&f. 4. 3 ) 

Du. ll -
- T gr -- ~ -- 1 1/2.ege!.. 

c0 )." 2 ,8.•gem 
= 0,54 Crmnreg) 

•gr: snelbei~ van langegolflengte-veratnrin in de ~~enelaage 

Door Vink (ref. ( ,.) ) en Verhaegh f ref. ( 20)) 1 gesteld rtat Toor de 

wervelverator1ng ;: oa. 2/3 tot o, 7Z. 

Bet ie goed mogelijt dat Toor de diaorete werTelTeretorin.g n andere 

achgetallen eptreden 4an Teor de lange go _flengte-Terater1ngen. 

Ook zal )( ntet conatant zijn maa!" .C :!! ) , 

R'-'w we.7 echler i' s /'1';::;. ~ S-.Y • 



Bepaling Tan r. 

In teite zijn er meerdere ainuebronnen (hfdat. 6)@ 

Bet ia eohter mogelljk o• met 66n bran te rekenen. 1mmers e faae

Terschillen Eijn !Odanig dat bij ~e no1zlerand ge11en, door eglengte

Terschillen de faaeTerachlllen opgeheTen werden (hfdat. B) • 

• In hoofdstut _6 grafiet 6.1 1iet men ~at de eerste eterke ainuabron 

e ( . } halverwege 4e • eel in de Z•riohting ligt. 

13 rekenen nu Tanult de 4: 8 eel. 

Di t wil zeg@'en: 
r .:: 3 1/ 2. "ie.m 

Bepaling Tan t 

k la halftallig (11e (2)). 

Ult fotcta tan Yocrsp•ld worden dat t=3 1/2, retenend Tanuit de 4
8 

eel en reken1ng houdend met •~o.~ in de gr.enalaag. 

Br Jean aangetoend wcrden dat alleen k:: 3 1/2 Toldoet. rekenend Tanuit 

de •' eel, en dat niei b.T. mogel13t is t = 2 1/2 o:t t = 1 1/2. 

Di t gaat .al• Tolgt: 

heetf 

ftg. is.2. 

u la r =:(n _- 1/2).•gem• 

uit (I) velgt: 
\ •+1 

k == - hi - 1/ ! ) •• • g•• 

-),G-- - -

I 
I l 
1 t 

-it -7.. 

~: 
t! 
It 
I 1 .. 
I I , __ - -

(4') 

(5) 



~ o 
- - )(tl 

ge -. (n - l/!) 

t 
(S) 

Voor Yer•chillende n 1• b t llnkerlid Tan (') 

wordt aaar •en A0 en ''n •gem gemeten. 

onats t 1mmer• er 

Dus It= n _ 112.1 ('1) 

gereken4 vanuit de e eel: k :3 1/! 

gerekend T n 1 de 3e eel: k= 2 1/2 

Dit •11 zeg en dat er maar ''n A0 {en f
0

) moge113k 1e waarbij ju1at 

alle bronnen in de paa lopen en c!e separate s1gnalen met ;,.ezelftle 

faa1 bij de no1Elerand arrlveren. 

5 Bereken1ng Tan :f0 ~ 

Ui t ( 3), ( 4:) en ( 'T) Yolgt: 

f 8} 

l• a (! ) en I(P ) bekend 1• ta f {P ~ uit te rekenen. gem s a o a 

6 Voorbeeld Yan berekening Yan f 0 Cnatuurlijte atraal}. 

In grafiek 13.1. 1• Toor de 3 x .f.0 n en & x 60 mm no1zle f 0(P •) 

uitgezet 10 el gemeten ala berekend. 

Btj de berekening 1s ~ebruik gemaakt Tan 

fende waarde Yan ? 8 behoren, waarbij 

en K die bij de betre:t
gem 

1 1/a •• 
)(.::; !•m .. 

~o 



ad 'I. 

aang elagen etraal 

fig .. 13.3. 

naleog ale bij de natuurlijt 

\ X+l 
k J\0 :: 2d t ~r 

)( 

k.e0 
f - -------

0 - !d+ •tI.r 
)( 

13 .. ~ 

straat geldt de faseTOOMJaarde: 

,,, 

<10) 

• 

rormeel kan men nu aiet aan de eia Toldoen dat t halfta111 iB en 

het rechterlid van (lO) oenatant bij verachillende n en vaate wtlle

keurige 4. 

!erekening Tan f 0 bij de aangeslagen atraal. 

Ter toetaing Tan (10~ zijn 4e curTeD T&D f0(d~ met t ala parameter 

(halftallig) bereken4 TOer de 3x 40 mm ncu1le bij P8= 2,5 ato. (Jro.{r"ek. 13.2.) 
Voer r ta genomen: r .:::- 3 1/2.• em 

Voor • 1a genomen: Jlc;-0,154 - o,i::o lo/rv 
De gemeten waarde zi3n die van Sobuurmans (ref: (!)} 1eals ze ook g -

bruitt 1ijn ter toetaing T&D bet 1110'1el van Ttnk en Verhaeflh (ref. (&)) 

(zi ook hfdst. 1) 

Opm: rekent men vanuit de 3
8 

eel (r = 2 1/2. ) en paat men k aan 
~em 

dan wijken de berekende waarden alechts .een paar prooent a'f van ~• 

Tanu1t·de 48 eel !r=3 1/2.a » berekende waarden. gem 
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Hfd•t. l•. nalyee van de sidebands. ~ 

Bcetiua (ref. (2)) hee:tt onderr:oek verrioht naar de systematielt in 

het optreden Tan de aid.ebanda in het geluidspectrum van d~ aan,,e111a •• 

gen atraal (fig. 1.11). 

H13 kwam tot de conolusie dat de sidebandt!I aegeltjk vereorzaatt wer

den door amplitudemodulatie (AM), frequent1e.modulatle (IK) of belde. 

Door ona ia geen expl1c1et onderzoek Terrtoht naar de stdebands, 

aaar toch zijn er enkele opmerkingen te maken en augge~ties te doen. 

In appendix III. wordt aan de hand ~an enkele eenvoudige modellen aan

getoond dat het m.b.v. een waveanalyaer &f apeetrumanal~ser ondoen

lljk is ult te maken o:t er in het geluid Tan de ~Tijstraal A.K., 

P.M. of beiden optreedt. 

Ona insiens treedt er A~ • op. 

Op toto'a is soma het karakter te Eien (toto 14.l». 

Om def1n1t1ef uit te maken of A.K. ~! P.M. optreedt lijkt one ~e Tol

gende meting mogelijk (fig. 14.l). 

fig. 14.1. 

A. N. 
cH{ec.~or 

'., t're /4//e -
futul/~ 

(. """rw--t f,... 

f{t) 

I 

,' 

f (<:} 



K.b.T. de A.K. en 1.M. detector warden reap. de A.K. en P.M. aignalen 

utt het opnemer aignaal gedetecteeTde 

De P •• en A.M. detecto n moet n aan de speoiale eis voidoen om b i~ 

frequentie• Tan 10 - 30 kHz resp. A.K. of P.K. component Tan ea. l 

A 2 kHz te detecteren. 

Door ona zijn enige pogongen aangewend om de Ter-eiete aetectorP-n te 

ontw1kkelen. Dlt 1• niet gelukt. 

Hat gedetecteerde A.K. of r.M. eiFnaal bestaat uit een einuaachtig 

signaal waarvan op het eerate ~ezicht miaachien niet i s uit t ~ mak~n 

of er periodieke oenrponenten aanwesig zij • 

Daartoe d1ent de oerrelatiefunctiecomputer. 

Uit de verkregen autoeerrelatiefunotie 'f/(L) kunnen oonclusiee ~etrok

ken orden aangaande bet opnemersignaal. 

Ala in 'i/(c) een periodieke component aa.nwezig 1•.,. 1• in bet A.ll. reap. 

1 • • gedemoduleerde signaal ook een period1eke component aamrezig. 

De Jouriergetranaformeerde van r,v{z:) leTert </~) bekend als het ver

mogen~iohtheid•pec'l'Ulll (app. II). 

e onderscbeiden n11 ~{w) en </>,.fy.JJ rea_p. de vermogenadichtheids-
,,./'f FtY 

spectra van het A.K. en 1.K.aignaal. 

in ?5A,..,(w) of rj;F11(fv) pieken optreden, betekent di tdat 1'eze 

juiat de frequentie• zijn van !.M. reap. P.M.et~alen. 

Aan de hand van de afatanden Tan aidebs.nda tot de hoofdpiek in bet 

geluidsspeotrum ia uit te maken welke sidebanda door A •• en welke 

door ~ •• ontataan (fig. 14.2) 

fig. 14.2. 

c..o, 

<..lo l '-'c, 

h(;el<fr•7i-.e11././e ~ 



Op deze manier kan definitie! bewezen worden of A.K., P.K. of beiden 

optreden. 

Voor een algemene behandeling Tan oorrelatiefunotiee zie ap endix II. 

Er ta wel eens een poglng gedaan om foto~refiach utt te ma~en of P.M. 

aanwe1ig was of niet m.b.T. de bepaling Tan afstandsveTschillen 

tu11en opeenTclgende pulafronten. 

Strikt genomen is dit zeer moeilijk omdat ~ezien het aantal pulefron

ten op een foto (maximaal ea. 10) noolt ia uit te maken of de fluo

tuat1ea in de opeenTolgende afstanden periodiek zijn of toevallige 

fluotuatiea. 

Wll aen dlt goed doen, dan zal men een groot aant&l foto'a chronelo

gi•ch in de tijd moeten beschouwen en de geTonden tluotuatlea in de 

afatanden tuaaen de pulsfronten atat1etisch Te?"1ferken. 

In pit Terband is een c:lfrecte met in~ m. b.T. ~en JI' .M: detector gecom

bineerd met een oorrelatiefunctiecomputer effioiinter. 

Bet1elfde kan geze~d worden over de bepalin2 van A.K. 



~ A .11. ~1/wz/!/fA-· -Ylm- ~/. ?!fltb:P'~~ ~-~ .~ ~ A 
~M"1£~:f.Rh' ~~. t 

ef· tik'-? : S-1' /(/f, /.>-U/c---
1!0 - ~j R_14 



• 

Hfdet. 1~. lotbeschouwing en auggestiea. 

Toor de duldel1Jkhe14 Telgt hier een 0Ter11oht Y&n wat feitelijk 

geTonden 1•, welte ooneluaiea daarult getrotlten 1ijn en welke at

gele1d~ redenerlngen aaruit opgeatel« tpppen worden. 

Ala feiten 1ijn geTonden: (Toor 4• natuu:rlijte •traal) 

i•. De cellengte. 

De gemitdelde oellenrte, •g••- 1• blJ benadering •••nredlg .. t 

'• ( •1• hoofdatu • grafiet 4.1 en •.2) . oor !< R <a. 
Ruwwe1 geldt '\/· 2$8 •, •• :!:. 1~. 

2•. De plaata Tan de pul•hronnen. 

t;== 2,S!·.5s~ ... (±01 of") 
!Y ::: 3, 15. •gem(! (J!1 () s') 

/5" = •,ll••gea(.t. o~o '») 
1ie hoofdatllk ! srafiek 3.S. 

a•. De plaata Tan de bro en Tan ainusaobtige gelttldsproduotie; 

•• • gelotaliaeer4 glebaal halTerwege 1•. ''• fi en 6 oel. ste hoott-

•tuk •• 

••. De golt'Yorwaen yan het geluit op de 41Yer•• plaatsen random 4• 

atraal. 11• hoofd•tuk 6. 

Opzi' gez1en Tan de atraal treedt praotisoh uitde•ping •P T&D h•' 

sinua~deelte Tan het algnaal. B13 de nes1lerand e1ien ls 1n het 

aignaal een sterk ein••gedeelte aanwez1g. 

5•. ~lj tranalatie Tan een opnemer in de l•riehting Tl&k lan~s de 

atraal, Yeraahuift bet piekgedee-lt• Tan het 01nemer•ignaal t~o.T. 

het ainusaohtige ge4eel'•· 

61
, De faaeTerachilleD lD 41 inu•aehtige geluids1re~uotie tuasen de 

epeenTolgende cell•n (aan een tan' Yan de atraal): Tanuit het 



18.2 

midden Yan de oellen gerekend (in de •-riohting) bedraagt het 

• faseTerachil 24i0:t10 (boofdstuk 7). 

7•. De faseTerachill•a in de uitsending Tan de p111.afrenten t118sen 

de opeenTolgende oellen Caan een kant Tan de etraal) bedra~en 

~ok ea. 2408
• 

p 

De conoluaie• 113n: 

a. lr 1ijn 2 •oerten 41aorete geluidaproduotie nl. reap. de pul•

produoti• en de ainuaachtige produotie e' de1elfde frequentie 

f
0

, .. ar 41• op Teraohlllende plaataen •n••'saa. 

b. De faaeTeraohlllen 1• de slnu•acht1ge pred•o'1• 11jn 1odan1g dat 

op1ij gezlen in het verre Teld praetiaeh uitdemping optreedt. fir 

bli~f' alleen hit pulage4eelto •Ter. Kaar bi~ 4• noz1lerand treed' 

geen uitdemping Yan het •1nu.agedeelte o • 

Geneludertngen uit de proeTen met onderbreekTiltJe• (hoefdatuk9). 

o. Bet terugtcppelmeohan1••• kan in etand geheuden wo~4en door ••• 

•lnuaTormige d'MlkTerato~ing Tan Toldoend• &terkte bij 4e ne1zle

:rand. !let paasere:n Y&ll pulafronten 'bij cl• ne111eran4 i• niet 

·es•entleel. 

d. Bet zou mogel13t aoeten zijn oa een etilg•l•td• atraal d.a.Y. 

exoit•r•• m.b.T. 1en •lnuaTormi1• dru~ariatie Tan Toldoende 

atertte met d1Terae f'r•q•entle•, aan het ••cllleren te kriJ,en 

met dezelfde frequenti • 

Beswaren tegen het model Tan Verhaegh ep gronct ?&n proeTen en waar

nemingen (11• hoofdatut 11). 
• 

e, De werTelYer@taringin.de grenelaag 41• geT.n'114 1• door het paa

seren Tan een p•l•fren\ bij de noszlerand 1a ntet de oorsaa~ Tan 
• e • 

het o:n.tataan Tan puletronten ln cl• 3 , 4 et I oe1. 



De pulafronten ontataan 4eer inwendige 1nteraot1ea t.g.T. de 

aehommelende beweging Y&n de cellen t.g.Y. het 01ollleren. 

t. Het paa1eren Tan p11l•fronten l>1J de ne11le?'and is Tan onder~4,_ 

eohlkt belang Toor het in atsnd houden Tan het terugtoppellle-

ohani•••· 

Opaertin.g: Wij 11Jn eu •?'Tan bewuat dat Ae c:o11oluderingen o t/• 'f 
nadere onderatelllling a.b.v. experlmenten behoeTen. Bet 

Terdient 1et:er aanbevelln1 de experimentea 1oal• be11pro

ten in de deabetreftend-e hoefda'tut:en t• herhalen et t•• 
Terbeterea. 

OJ» grend Tan bet waarbomen Tan : 

18• 4• •inuaoo11penent op at:eopfoto'• yan h•' opnemeretgna~l biJ 4• 

no1Elerand. 

2•. de locatle Tan de ainuaachtige product1• 

38
• de taaev~rach1llen 1• de ainueacht1ge J)l"Oduct1• 

4•. 4• langegoltlengte-veratoringen in de gren1laag 

lit het .m~gelijt: een alternatief model op te etellen. In dit medel 

kem\ de pulaprodU.cti• nlet ter aprake. ste hoofd!!tuk 12 en 13. 

Suggeatiea. 

1•. Herhaliag en/of verbeterlng T&n ae experimenten ult hoof«atllk 

9 911 10. 

2•. Theoret1aoh onder1eet naar de oor1aken Tan bet ontataan Tan so-

wel de sinu•aohtige geluidsprottuotie a11 •• pulaaehttge geluid•-
• 

productie. 
e 3 • Terder onderzoet T n de aidebands in bet •peotrllBI Yan de aange-

alagen etraal a.b.T. 4e apparatu11r Toergeateld in boofdetllk 14. 



,•. Tia ele bepaling Tan K. • 

'Ygr 
J(::-

_o 
T sr ia de 8Delhe1d T&n de langegol:flen.gte-T r

eto~ingen in de sr•n•laag (ntet ver.arren 

met wer'f'el ,j 

l&.4 

Door ona ia )( indireet afgeleicl m. lt. T. de .,,evori clt,,. waarden "l'&n 

Af" en ).~ ( 1ie h o:td1 tu l!). 

( ~~1• de g lflengte Tan de langeg•ltl.e:r:igte-Tereioring l 

Bet Ter41ent zeker a nbeTeling •(1
8

) dlrecn te bepalen aan de 

hand Yan eohadlDd•t•'• aet de uitgeson.den pllla:tronten al• tijd•-



Appendix I 1. 

De afleiding Tan R m.b.T. ~~ndimensionale etationaire gaedynamtca: 
0 

fig. 1. 
' \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

A(x), P(x), 'l'(x). (x), obd, Vfxl. 

~en ideaal gae atroomt uit een reaerToir in rust met A~n druk, tempe

ratuur, dichthe1d en geluidenelbeid Tan rs11p. Pr• Tr' fr en o"r in een 

omgevlng met reap. 1
0

• !
0

• (o• o
0

• De nelheid bij de noor8nede ~(x) 

ia V(xLi 

Aangenomen wordt dat warmtegeleiding en T1aaoa1te1t verwaarloeabaar 

1ljn. 

In dat geval zijn de vergelijkingen: 

oont1nu1teitaTergel. e-v.A. =constant 

lmpulaTergel. (dF 
(Berne'ti.111) l/ 2 -.2 

+ J T == constant 

energ1eTergel. S =constant 

(1)~ (!) en (3) anders geaohreTen: 

cont. _it_ f o1V .,.. 

{' v 

imp. vaV .,. sl-2 r 
energie dS .::::. 0 

Toor een ideaal ~as geldt: 

5/cv r 
1.::: e . r 
? 

of --p- =constant 
f 

dA -11 

= 0 

= 

waarbi 3: 

0 

(1) 

S; entropie f 3) 

(4) 

c !5) 

(6) 

( ., ) 
(8) 



app. I 

Uit (4), Ce), (9) en C10> Tol~t gebruik makenli Tan: 

dat 

o:t 

Uit 

d P = (H:.) o1r -== cl. c1e 
0e s 

en 
v 

x~-

o 
dV d.l 

(1-M2 )--t-- 0 
V A 

dV -V l dA 
- ;::: _ 2 . ._...... -

d:z: ( l ... l A dz 

(18) Tfllgt: 
d.l 

ale M<l en -<0 dan 
4x 

d.l 
•<1 ->O 

dx 

d.l 
K>l ~<O 

dx 

dA 
ll>l ->o 

dx 

d 
>0 

dx 

d 
-<0 
dx 

d1' 
<O 

<Ix 

df 
>O 

d% 

Hieruit Tolgt dat bij de nauwat! doorsnede maximaal JI= 1 

Dan 1• v ~c ::::: d':::v* 

Bi: vr hoert :pt< e:nr" 

Berekenln.g Tan P~ 

Uit (!) en (8) Tolgt: 
- 2 p 

l:mpulsTergel. 1/! T -r+._. - .::: oonatant. 
l~-1 r 

2 p 
utt (th e ~t-

f 
uit (loft) en (13) 1/2 v2 t-~ :: ocnstant 

r-1 2 
- er 

}'- 1 

• 

2 

(9) 

(10) 

( 11) 

(13) 

Ct4l 



app. I 3 

Al• •~ vtt-= c*' Tolgt uit(lS): 

(~)2 
2 -- (16) 

/tl 
p# p 

u1t ( 8): - r (( ";r -(f~ ;r . (l'I) 

uit (14): 
2 /p-r 

Or ::::r. <1el 

• 
Ut• (16), (1,), (18) en (19) ~olgt na el1minatie Tan e 

f-i 
• . 

C20> 

4ls nu de nauw ate dee~•nede luiat bij de u1tatroomopen1n~ 11gt en 

Pr 
R= - : R0 , dan geldt. juie\: P*'= P • 

po o 

Dua dan ia: 

Utt (21) Yolgt dat R0 uitaluitend een funetie Tan/' is~ Voor lucht 

ie r= 1,4 • due R
0

:: 1,89. 



Appendix II l 

Correl tiefunetie1. 

Beechouw een fyaieoh proee• ilt). 

~(t) is een 1toohaatische variabele. 

Voor 1edere t 1 heeft ~(t) een Yerdelingefunoti ~1Cx1 .t1 >. 

waarbij P1 lx1 .t1 l P[~Ct1 l~x1 J P: ksna 

Verder: 

waarbij 

Betzelfde tan gedefinieer worden Toor twee tijdat1PJ>en t 1 en t 2 

12<x1.t1; x2 •ta ) = p r ( • ) ~ x. ; { 2 )~ 2] L- .L J • 

P2(x1.t1; 
d2

'2 
<x1.t1; z2.t2) X2• t2) .:::. 

d:r1dx2 

Dit kan tot op willekeuris ha~e orde ~ed~!1n1eerd worden. 

Defenitie: onder een en1embl! Ye~staat men een element uit een aantal 

mttingen x( t) ged.urende een zekerf.' tijd asn h'siech p:elijk

waerdige prooeaaen ( d.w .1. deselfde 11aoroaoop1aehe omat&n·• 

digheden)" 

Defenit1e Yan ensemblegemiddelde: 

,!( t 1 l •hS"' ;:p( r, t 1 )dx .:: f {j f t1V:: m,.I t1 l 

-o.o • 
(aerate moment) 

i 8 1t
1

1 e•$ ;;plr,t
1
lu =F{!21t

1
>} 

-~ 

(tweed8 moment) 

BeBchouw 2 proceseen ~(t) en z(tl. 



defenitie: 
(;11<3 o<> 

------ens j I .x1'12PI x1' t1; Yv t2 lax1 dy2 
-tJo ... Oo'Q 

= E [~<t.1 L§zCt 2 l] = ~;y ft1 .t2 > 

St".a-:y ("J l.) wordt de correlatiefunotie ~enoemd. 

(Daarnaast wordt ook wel gedefinieerd: 

app. II ! 

ccnriantiefunctie Cx:yl t 1 • t 2 l = [&I t 1 l - x( t 1 l zl t 2 ) - •:vlt2 iJ 
11• b.T. ook ref. (t). 

Defen1tie T&D een stationatr prooea: 

Ben atoohastiaoh procea ,!Ct> is etationair, indien Toor alle ver~e •• 

llnge:tunot1e• P welk• ,!ft) bepalen geldt, dat voor alle 1, n•"9Tel ... 

daan 1• aan: 

i.:::: i,!,3-----n. 

Dit wil seggen dat het atattatisch gedr~~ Yan ~(t) en ~(t+$) hetielfde 

Hieruit Tolgt Toor een atationair proces1 

ona!hankelijk Tan ~e tijd 

Terder: P(x1 ,t1 ; x2,t2 >=•<x1 .x2,t2 .,. t 1 l=l'fx1 ,x2.-r) 
z- = ta -t1 



oor etationaire process n kan men definiiren: 

tijdgem1ddelde over ~~n ens@11ble1 
T 

!jii:I 1 f 
_( t ~ - L1 - i dt . 

r..oo 'o 
---iij"/ 1 T 

2Ct) L111 -/ 2dt. 
T ... 00 ! 

0 

!en tat ion ir prccea hieet ergodisoh al o. • 
e ns - ~'.)',/ 

,1(t) - •' t) 

f1tS '"(;',I 
~!(t) - ,!2{t) -

ens ff// 
«1&8 Y"~y(z-):: i;ftl.z(t+Z") = x(t).x(t+r) 

In di t geTal kan men d.ua ~1 (z-) bepalen doo : 

apl'. II. 3 
• 

T 

!f'>< /!) "- ~ /·1J:I t } y< t +?: ) t W&&rbi j ' "1"DOt is , 

0 

r zijn Yoerbeelden te bedenlten wae.rb1' ••n tatior:tair prooe11 :niet 

ergodiaoh 11. 
• 

lnkele eigensohappen van autoeorrelati~funotlea ~~f!;)van tat1ona1re 

process en: 

1 e • 'fl<->c.,(r) -= 'l.fl:Jc. " (:: i::) 

2• • I 'f'le. ;ic (r) I ~ lf/,..-c. (o) 

38
• ~lt. (o}: gemidd 14 Termegen. 

• 8• le ( t) een perioclieke component heeft, beYat ~x.(r:) ook een pe-

riodiete component met dezelfde periode. 

5•. Al•_ T(t) 1 di k t b t ( k g Q geen per o e e oompenen eTa en oo e n ~-lijkepan-

ningscomponent) dan ~£rJ ~O Toor r ~ 0co 

6•. De Tourr1er-getransf'ormeerde Tan 'f~x(z:) , 9::c~(c.v) 

!ensdiclttbeid • 



app. II 

De laatste eigenechap kan als Tolgt toe~elioht worden: 

Be1chouw een functi• t 1Ct) met bijbehorende complex spectrum s1fv) 

en t 2( t) met bijbehorend complex apeotr·wn s2{'""). 
0.,. c>o 

rJ~f I jt.1t '-'·ff j<Jt s1 Ct.1l = t 1ft)e- d\; s2tw).= t 2ftle· dt. 

- O'C) - pea 

aangenomen wordt dat ~e integralen bestaan. 

u1lJe spectraaltheorem&'• fref.(11)) le bekend dat bij een cemplex 

apeotrua s3 fCJ) = a1 fw).s 2(<.1) een functie :t3 £t) behoot"t waarbij 
c:>c::> 

t
3
1 t l = jt1 {7::)f2! t • -,; ld z: 

- (?O 

!eachcuw nu t 4(t): 
00 

t,ltl /r11rlt21t r r ldr 

- c>o 

Het bi j :r, ( t ~ behorende oeaplex 11pectrnJ!! s4 (cv) is: 

s, f.'-' l = s
1 

((..>Ls 2 *' ( w} • 

hetgeen Tolgt u1 t: s2C .t.>} == s2 *Cw) 

( illlmera in bet algemee:n a2(ev) ::- J.{t...>) -1- 3B(G..J) 

!(""): eventune,te 

B (w): oneTen funct ie, ) 

1'eechouw nu: 
-r1z 

lV (~)~Lim /x(tlxCttZldt 
T ;tc,llC. T 

~c>o 

-1/:i 
In de prattijk wordt Y"'~£rJberekend Tolarene: 

7/.i.. 

r..µ (z-) -=: ..!..fx( t }xf t rZ") C'.t · 
I >e"}i T 

-7/i 
1 kan ale constant beschouw~ worden. 

T 



ap • II 

Stel bet oomplexeepectr Tan x(t) : s5((..}) 

St el het o plex.t ape c trum Tan Y'~x {~) : S 6 (c.,> 

S5(w ) ~:_ 86(c,,) • s*Cc..i) = ~ cf,,"(w) 
'.r T 



A}tpe d1x III 1 

De bepaling T&n de spectra Tan enkele l.K. en 1,K. gemodllleerde 

aignale:a. 

~••ohouw een ongemeduleerd periodiet aignaal :r1 Ct) met heetfrequen-

tl• 

J.oh 

den 

i•. 
2•. 

• 
C1'Q 

:r1 Ct)~1/! a
0

+L•n•o1(n t ... , l 
;, ,., 0 D 

00 

::- 1/2 a.,t L (C(.11oosnG.J0 t "1-(-?n•in"•' ) 
""' 

waar'blj •• = 0 ( alleen w1aaelap&Dlllngacomponenten wor

den beaohomrdl 

: ;.,: It l ooe n'1,t4t 

-I 
.2. 

-T -
.& ~-___,.-

•n ::: V or.,t "Ai 

Ts period• 

ereenTelgellll 1al de Ter• •an het a•plit•4eapeotrum nagegaRn wnr-

in de Tolgende geTall••: 

r1 Ct) J.~•· gemod•l•erd met een atnu•• rmig a1gnaal met hoettr· .. 

'1(t) A.K. • " " peri diet " " " 
~ 
w, 

3•. P1f i l P.ll. " " " atnueyonatg " " " ~ 

4•,. P1 (t) P.ll. " w " per1cd1ek " 

ad 1. P1 ft) A.K. gemcduleerd met boosu1t leTert ~2 Ctl c~ 

C>O 

" "' (,JI 

'.r 2 C t) = ( l + b oe1 w1 t) ~ o•• ( n "'O - i n) 

b: modulat1e~. 1epte (ref. 

(10) ) 

Aangenomen 1• dat all• harmoniachen Tan P1(t) eTen die~ ~emo-



ap1.III 2 

duleerd zijn. 

Bet epeotrUJD Tan P2(t} heeft de Term Tan ft~. 1 

e>e4.,,. 

fig. 1 

spectrum Tan 7
2
ft) i.e~. 

De ampl1 tude 'fan de ( n - 1 )
8 harmo:nieche ie a . 

• b.a 
De amplitude Tan de •idebanda bi j de { n - l )8 harmoniaahe : 11 

I 

!le d• harmonleohen Tan P1 Ct) met verachillenrle modulatiedi•J• 

~en bn gemodu.leerd 11Jn: 

°"° r 3 (t ) :::: 6 (l+ bnoo11"1_t).~ooeCn~t ... , ... ). 

llet spectrum Tan 13(\) heeft ae 't'Orll Y&n fig. 1. 

Nu i• de amplit•de T&n de (n - i>• harmoni•che: an 
•n• 'bn 

en de ampl1 tude Tan ae sidebanda biJ de ( ll - 119 harm: ---
2 

00 

ad 2. 11 ( t) A,•. gemoduleerd met 2_ bk ncea(t"l. t .. _ Dk} = f( t) 
L-/ I 

leTert op: J4 (•). -

" waarbi j b,. de mot!ulatiediepte Yan ae (t - 11- harmo:niaah• 
-.1n 

T&D f(t} 1• t.e.y. de (n - l)• harmon.ieohe Yan r 1(t). 

°"° 00 l ,,,,> ::=I { i + 2 bk 11~o•<k~t -~k) , ~•no••'n"0t - fn> _ ,,,=, l,'31 1 / 

Be•ehomr Toer de eenYoud •T•n 
00 

'• ( t) = Z ( 1'4 ( t) l n 

f>.O / ( :r, ( t I In = { 1 rf 'or; n• .. ltUi_ t - Qt 1Janooe( n" { -y .. ) 

Het •peotrum Tan (:r4Ctl}n beeft de Torm Yan fig. 2. 



app.III 3 

j 

fig. !~ 

apeotrum Tan(t,Ct))n 

De amplituae Tan de k8 aidebande 1•: 

b~J 11• •n • 
I 

Er 11~n °"' aideband• die a711etriaeh 11ggen t.o.Y. de oentrale 

piek. 

Bet spectrum Tan 1,tt) heeft de Tora Tan fig. 3. 

fig. I. 1 
•pectrum Tan 74Ctl. 

._,,., '/IA,, 

··~ 
lJ • l. c.lo (,,.) ~ 

De amplitude Tan de (n - 1)
8 

barmon11che 1• a • 
n 

De &11plitude T!!.!l de k. wideband• b1j de n• harmoniaahe ia: 

bk n' 8 n -, 
2 

"P:r 11jn oo·yeel sideband1 die •7n1etri•ch 11 gen t.o.T. e bij

behorende central• piek. 

ad 3. 1
1
(t) P.M. semoduleerd met ooau

1
t leTer' 'e(t) op. 

~eachauw Toor de eenToud he\ geTal: 

a1nuet 74K. gemodtleerd met ooeG.1
1
t, leTert gCt) op 

g(\)= •1 (wt +~.ainw t r<,n) 
0 ""1 1 /0 

( ref. {10~ en (lll ) 

w : freauentte swaai 
d 



W,.,L = J 
w, ( 

~ 1• de modul.atieindex 

g(t) = •1n~t eeaf6"•1•'1,t) + oo•w•t ain(d•inw1 t) (N) 

gebruik maken• Tan 
00 

aoa ( atnCJ
1

t > = J ( J H· 2 2 Ja «Hoe• !n'-' t 
o ,..::, ~n 1 

OQ 

•in( ain ''it) = 2 ,,"f J an+l ( ~ letnC 2n11) w1 t 

gaat (~} eTer in: 
t:>O . 

g( t l = J • «fl•tn "• t -1-!. J2n,11 l{un~ 
0
d 211,.114>1 Jt -

00 

- •1• [ "'• .. I en•l )t:.11l 0 
-f L 1

2 
CJ >f•tn(CJ + 2n'-'

1 
)t t etaC c.; - !ntJ >tJ 

~~ I 8 L.: 0 0 1 

waarb1j Jn(h)! ~easelfunotie Tan de n••~d• •et argument cf. . 
Het spectrum Tan g(t) heeft de Torm Tan ft1. 4. 

fig .... 

apeotrum Tan g(t). 

w., w ~ 
'lr 1l~n cicTeel eidebantl• aymet:ri eh gelegen t.o.T4 de central• 

piek. 

De ~plitude Tan de centrale ~iek 1•~ J9 (d). 

De &IDJ>litude Tan de k9 aidebande 1•: 3t(J) 

Opm: Toor kletne £ zijn de 29 en Tol~ende sidebande te Te?Waa:r-

lo1ea. 

Beschouw nu r
1
(t). 

'00 

- 1 (t.) = L a •ln(11t:.1i r £ a1nw' 
S ~=' n o n l 



(.;d n 
Jn:?-·-

c.;l 

app. III e 

w ls de freauentiezwaa1 Tan de ~n -1) 8 harmonisohe d,n 
Tan 1'

1
ft). 

· Aangenomen 1• dat alle harmonisohen Tan 1'
1
ft) met ~ezelfde 

ll dulatietreouentie c..;1 gemoduleer~ 11ijn. 

Ret spectrum Tan r (t) heeft de Torm Tan fig. 5. 
5 

fig. 6. ,.ck-. 

spectrum Tan r
6
C') r 

ad 4. 

w, ... 
~-

""• 4w,, w~ 

!)e amplitude Tan de (n • l)eharmoniache ia 8n•J0(~D). 
De amplitude Tan de t 9 sideband• bij de (n - 11 9 harmoniache 

1•: an.Jk(6n) 

14'.:r eijn G'oTeel •idebands bij elke armonische, ook weer syme

tri .. h aan weerezijden gelegen. 

Er moet 01gemerkt w r~en dat b1j kleine J de &1DJ>l1tu~en an 
n 

de k9 aideband• b1j de fn - 1)8 harmonlaahe anel naa~ nul aa 

Toor k ~ 2, 

Het spectrum ia dan nauwelijte te onderaohe1den Tan het p e

trum Tan b.T. P
2
ft) of 1'

4
ft). 

P1ft) P.K. gemoduleer~ me\ een per1od1ek •1gnaal met hoekfrce-

quentie w 
1

, leTer\ P 6 ( t) op. 

I 6 It) :::_ '!!: ~.inf <.Jot 

- 00 

+ L <fan .~•• •'1.t 1-,,.,= , • 

"'fun,a•ln •'). t. I - f n J 
waarbij: a : modulatieindex Yan de Cn - 1)8 hsrmoniache Tan 

t" an,• 
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7
1
(t) t.g.T. de~tcosinuater• Yan het modulatieel~aal. 

f1bn,•: modulatie1ndex Tan de (n • 1)9 harmonieche Yan . 

11 (t.l t •• T •. de •• einuatera Tan het medulatieeiplaal. 

Beechouw Toor de etnYeud erat de funotle h(t)t 

· h( tl:: lint• t ;. f, lfJ8 ,mu• •"it ~ fb,aatn •"i t·)J 
Het 1• nu effieienter om op de oomple%e •ohr131'wt31e e?er te 

gaan., Dan: 
OQ 

3~ ... \ +~(,11 008•~1t+Ab .81D•t..&.t)7 • l: "" ... ,., a, m ,,, .• m l. ~ 

Bet •peatrua Yan h(t) bestaat ui\ D't\ Teel e'u141atante p!eken op 

afatand(..)1 , gegroepeerd ••t.J
0

, eohter 1.h.a. niet symetri•oh 

t.e.T. 'v ! • 
Toor de berekeaing T&D de amplituden werdt Terwezen naar ret.C21) 

let 1• nu duldel13k dat het epeotrua ?an 76(t) de Telgende Tora 

he•ft: Om tlte harmoniach__e T8n J
1

(t) 11ggen COTeel 81deband8 ge

groepeerd, equidistant op afstand c..i1 , eohter 1.h.a. oek niet 

e7111etri•ch '. o. T. n '-' • 
0 

Voor Terdere detail• zie ref. - (21). 

Beaohomr nu een apeotrum zos.le dat ~tHnet.en werdt bi j de aange

alagen straal (tt • 6). 



a 4 r1}e ~lay(, n

s /,.. ~ o. I 

: &verJe."'",,,..c"" 
u/f r• f (~)) 

0 

app. III 'I 

/Oo 

A.an de hand van de Toorbeelden l t./m 4 1• het au.idel1j1t fiat, oot 

gezien de aleehte· reprod•ceerbaarheid Tan de a plit•den van de s1de

band• , niet 1• uit te maken of nu A.K., r~•·· of be1den optreedt. 
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