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Korte inhoud

In dit Bachelor-EindProject wordt een fysisch probleem, dat de voortplanting
van geluid in een kanaal met parallelle stroom beschrijft, onderzocht aan
de hand van de Pridmore–Brownvergelijking. De parabolische cylinderfuncties
zijn oplossingen van deze vergelijking. Wanneer de randvoorwaarden in
acht worden genomen, komt er een eigenwaardevergelijking bij kijken,
waarbij de eigenwaarden interessant gedrag vertonen. Deze zijn numeriek
onderzocht met behulp van het programma MATLAB.
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1 Introductie tot het probleem

Het onderwerp van dit project misschien niet, maar de maatschappelijke relevantie
ervan is in ieder geval wel goed te begrijpen voor wie regelmatig een krant leest: een
goed voorbeeld waarbij het in te leiden probleem een grote rol speelt, is geluidsoverlast
van een vliegtuigmotor, dat omwonenden van een vliegveld niet zelden teistert. De
mate van geluidsoverlast hangt af van onder andere de vorm van de vliegtuigmotor;
deze is echter niet in de praktijk goed aan te passen en te vergelijken met andere
vormen, aangezien dit gauw wat hoge tienmachten in welke munteenheid dan ook
kost. Het is om deze reden, en uiteraard vanwege de rijke mogelijkheden van
computersimulatie, dat de mogelijke vormen van de motoren met behulp van de
computer worden onderzocht.

Het probleem in deze specifieke vorm die als voorbeeld diende, kan worden teruggebracht
en gegeneraliseerd tot de volgende vorm: onderzoek naar het gedrag van geluid dat
reist door een kanaal in twee dimensies met harde wand, waarin een parallelle stroom
heerst. De geleerde heer Pridmore–Brown heeft dit probleem reeds behandeld in
1958 in [1], waarin hij de gelineariseerde Eulervergelijkingen in 2D die de schuifstroom,
dichtheid, druk en geluidssnelheid beschrijven, samenvatte in één vergelijking (3), de
zogeheten Pridmore–Brownvergelijking. In navolging van Pridmore–Brown hebben
de wetenschappers Goldstein en Rice in 1973 in [2] aangetoond dat bepaalde functies,
de zgh. Weberfuncties (zie ook [4]), voldeden aan de vergelijking van Pridmore–Brown.
De eigenschappen van deze functies ten opzichte van de vergelijking worden in dit
schrijven nader onderzocht. Helaas moet vlug gegrepen worden naar numerieke
methoden, maar dat maakt het niet minder interessant.
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2 Achterliggende theorie

2.1 De Pridmore–Brownvergelijking

De plaats waar het te beschouwen probleem zich voordoet, is een kanaal in twee
dimensies met harde wand en een parallelle stroom. Voor de lineaire schuifstroom,
die gekenmerkt wordt door een snelheid, slechts afhankelijk van de verticale richting
y, een constante druk en een constante dichtheid, en dus weergegeven kan worden
door

u0 = u0(y) = τ + σy, v0 = 0, p0 = constant, %0 = constant, (1)
gelden de zogeheten 2D–Eulervergelijkingen. Als aan (1) genoeg kleine verstoringen
worden aangebracht, kunnen deze 2D–Eulervergelijkingen gelineariseerd worden,
door de verstoorde variabelen in te vullen, termen te laten wegvallen doordat ze ofwel
van tweede orde zijn ofwel nul zijn door de implicaties van (1). Hieruit ontstaan de
gelineariseerde Eulervergelijkingen, waaruit modes, oplossingen van de vorm

p(x, y, t) = p̂(y)eiωt−iµx, (2)

voortkomen. Dit gaat op dezelfde wijze voor de snelheid en de dichtheid als voor de
druk hierboven. Deze zijn vervolgens door de heer Pridmore–Brown gereduceerd tot
de Pridmore–Brownvergelijking

Ω2 d

dy

(
p̂y
Ω2

)
+
(

Ω2 − µ2
)
p̂ = 0 (3)

met de randvoorwaarden voor de functie p̂(y)

d

dy
p̂(y) = 0 voor y = 0 en y = 1. (4)

Hier is Ω = ω − µu0 = ω − µ(τ + σy), waar ω de frequentie der verstoringen van
de schuifstroom voorstelt. Het kanaal wordt hier weergegeven door de hoogte y, met
0 ≤ y ≤ 1. Vanwege nondimensionalisatie van het probleem geldt dat 0 ≤ u0 < 1;
dit leidt alsmede tot 0 ≤ τ + σ < 1.

Voor p̂(y) geldt dat het in deze vergelijking valt te schrijven als het product van een
quantificatie met een zogeheten vormfunctie in y, d.i. p̂(y) = Qψ(y). De lezer
trachte zelf na te gaan, dat met deze informatie p̂ in (3) dan gewoonweg te vervangen
is door ψ: d.i.

Ω2 d

dy

(
ψy
Ω2

)
+
(

Ω2 − µ2
)
ψ = 0. (5)

De functie van µ zal later duidelijk worden: µ stelt, in de gedaante van de nulpunten
voor een vergelijking die pas verderop te berde komt, de golfgetallen voor, wat
de reciproken zijn der eigenwaarden, waarmee de eigenfuncties opgesteld kunnen
worden voor de schuifstroom.
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2.2 De transformaties

De heren Goldstein en Rice voerden na het lezen van Pridmore–Browns artikel
in [2] een rigoureuze aanpassing van de Pridmore–Brownvergelijking uit: door
middel van het toepassen van de onderstaande transformaties maakten ze van deze
differentiaalvergelijking een bekende. Introduceer (voor σ 6= 0)

ξ = ξ± =

√
2

±µσ
Ω, b = b± =

±µ
2σ

, ψ = ψ± =
dη

dξ
− b±ξ±η. (6)

Wanneer µ > 0, wordt ξ = ξ+, b = b+, ψ = ψ+ genomen, en vice versa. Omdat
alleen maar gekeken wordt naar µ ∈ R, kan ±µ samengevat worden in |µ|.
Nu kan (3) geschreven worden als

2µσe
bξ2

2 ξ2
d

dξ

{
e

−bξ2
2

ξ2

{
η′′ +

(ξ2
4
− b
)
η

}}
= 0. (7)

De lezer trachte dit voor zichzelf na te gaan: door louter, doch vaak, de ketting–,
product– en quotiëntregels toe te passen op zowel (3) als (7), kan men beide vergelijkingen
schrijven naar een reeks termen van η(ξ) tot en met η(3)(ξ), namelijk
±2µση′′′+

(
− µ2ξ − 4µσ

ξ

)
η′′+

(
±µσξ2

2 − µ2
)
η′+

(
−µ2ξ3

4 ± µ3ξ
2σ + 2µ2

ξ

)
η = 0. Zoals

goed te zien valt, zijn de oplossingen van (7) van de vorm

d

dξ

{
e

−bξ2
2

ξ2

{
η′′ +

(ξ2
4
− b
)
η

}}
= 0; (8)

dus, in dien verstande,

e
−bξ2

2

ξ2

{
η′′ +

(ξ2
4
− b
)
η

}
= Θ (9)

met Θ een constante in ξ. Dit betekent uiteraard dat

η′′ +
(ξ2

4
− b
)
η = Θξ2e

bξ2

2 . (10)
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2.3 De parabolische cylinderfuncties

Nu wordt het geval besproken in welke Θ ≡ 0 bedraagt, dus

η′′ +
(ξ2

4
− b
)
η = 0 (11)

De overige oplossingen behoeven niet onderzocht te worden: de particuliere oplossing
voor Θ 6= 0 in (10) bedraagt

η =
ϑ

b2 + 1
4

e
bξ2

2 , (12)

met ϑ wederom een constante in ξ – de lezer ga na dat het invullen van deze functie
in (8) ϑξ2e

bξ2

2 oplevert. Wanneer deze oplossing in de functie voor ψ in (6) ingevuld
wordt, levert dit 0 op: de overige oplossingen van (10) leveren dus geen bijdrage op,
en kunnen genegeerd worden. De functies η(ξ) die aan de betrekking (11) voldoen,
zijn bijzondere functies. In [4] staan deze vermeld als de zogeheten parabolische
cylinderfuncties, maar ze worden in overige literatuur ook wel Weberfuncties geheten,
genoemd naar de natuurkundige H.F. Weber, die deze functies in een zijner studies in
1869 geïntroduceerd heeft. In (een even en een oneven) machtreeksvorm worden in
[4] de Weberfuncties uitgedrukt op de volgende wijze (notatiegewijs “geparafraseerd”
naar dit geval):

η1(ξ) =
∞∑
n=0

a2n
(2n)!

ξ2n, η2(ξ) =
∞∑
n=0

a2n+1

(2n+ 1)!
ξ2n+1, (13)

waar ak+2 = b · ak + 1
4k(k − 1)ak−2, met a0 = 1, a1 = 1, a2 = b, a3 = b. Het zij

duidelijk na te gaan, dat deze machtreeksen voldoen aan (11). Met deze eigenschap
kan de oplossing van (11) geschreven worden als lineaire combinatie van (13), d.i.

η = ζ1η1 + ζ2η2 (14)

met ζi, i ∈ {1, 2} constanten in ξ.

Vervolgens is het zaak, deze constanten te kunnen bepalen.
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2.4 De algebraïsche eigenwaardevergelijking

Deze bepaling der constanten gebeurt met behulp der randvoorwaarden, die omgeschreven
worden naar een andere vorm. Uitwerking van de afgeleide van de transformatiefunctie
ψ(ξ) uit (6) naar y met de wetenschap van (11) verschaft:

dψ

dy
=
√
±2µσ

(
1

4
ξ2η + bξη′

)
. (15)

Wordt ξ uitgedrukt als functie van y volgens ξy = ξ(y) =
√
±2
µσ (ω− µτ − µσy), dan

worden de randvoorwaarden dψ
dy (0) = dψ

dy (1) = 0 respectievelijk

√
±2µσ

(
ξ20η

4
+ bξ0η

′
)

=
√
±2µσ

(
ξ21η

4
+ bξ1η

′
)

= 0, (16)

hetwelk met invulling van (14) uitgedrukt kan worden als

ζ2
ζ1

= −H1 (ξ0)

H2 (ξ0)
= −H1 (ξ1)

H2 (ξ1)
(17)

metHi (ξ) = 1
4ξηi (ξ)+bη′i (ξ). De lezer ga dit zelf na, middels beide gevallen y = 0

en y = 1 te behandelen. Wanneer de vergelijkingen (17) gelden, worden dus de
constanten verkregen voor welke (14) aan (11) voldoet. Deze vergelijkingen kunnen
we ook schrijven als

H1(ξ0)H2(ξ1)−H1(ξ1)H2(ξ0) = 0. (18)

De vergelijking geeft nu een algebraïsche eigenwaardevergelijking in µ. De µ’s voor
welke de vergelijking dan 0 is, vormen de golfgetallen die de eigenwaarden leveren,
waarover reeds gesproken is.

Nu wordt het zaak, te analyseren hoe deze eigenwaarden zich zullen gedragen. Echter
schiet de theorie hier tekort, en moet gereikt worden naar een numerieke methode om
het gedrag van de µ’s te onderzoeken ten opzichte van de andere variabelen.
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3 Numerieke methodiek

Nu wordt een manier opgesteld om de eigenwaarden numeriek te kunnen vinden.
MATLAB levert deze mogelijkheid, dankzij programma’s die zijn opgesteld om de
waarden der parabolische cylinderfuncties uit te rekenen als som der machtreeksen,
waarmee de oplossingen van (18) gevonden kunnen worden. Hiervoor wordt eerst
de vergelijking (18) als functie van de verschillende variabelen geschreven, waarvan
de nulpunten onderzocht gaan worden. Dit, opdat implementatie in MATLAB kan
geschieden:

Φ± = Φ(µ;ω, τ, σ) =
(1

4

√
±2

µσ
(ω − µτ)η±1 (µ;ω, σ, τ) +

±µ
2σ

η′±1 (µ;ω, σ, τ)
)
·

(1

4

√
±2

µσ
(ω − µ(τ − σ))η±2 (µ;ω, σ, τ) +

±µ
2σ

η′±2 (µ;ω, σ, τ)
)

−
(1

4

√
±2

µσ
(ω − µ(τ − σ))η±1 (µ;ω, σ, τ) +

±µ
2σ

η′±1 (µ;ω, σ, τ)
)
·

(1

4

√
±2

µσ
(ω − µτ)η±2 (µ;ω, σ, τ) +

±µ
2σ

η′±2 (µ;ω, σ, τ)
)

= 0.

(19)

met, gelijk voorheen, Φ = Φ+, ηi = η+i , η
′
i = η′+i indien µ > 0, en vice versa. η±i is

hier de oplossing van η′′±i +
(
ξ±

2

4 − b
±
)
η±i = 0, zoals conform (11) duidelijk zij. Let

wel, dat in (19) µ als de “hoofdvariabele” wordt beschouwd, omdat het uiteindelijk
een vergelijking in slechts µ betreft: de overige variabelen worden steeds ingegeven
en vervolgens gevarieerd, op basis waarvan het gedrag der nulpunten in µ wordt
bekeken.

3.1 Bandres’ programma’s

Nu is het zaak, deze η±i numeriek te vinden. Hiertoe zijn [5] gebruikt: zogeheten
m–files, die als input waarden voor ξ en b uit (11) inkrijgt, en als output een vector
geeft waarin de waarden voor η±i en η′±i staan. Deze heten voor i = 1, 2 respectievelijk
yE_parabolic, yO_parabolic, genoemd naar de Even (i = 1) resp. de Oneven (i = 2)
machtreeksen uit (13). De output resp. input hiervan bestaat uit de vector [y, yp] en
(a, z) met y′′ + (z

2

4 − a)y = 0. Er moet dus gelden dat y = η±i , yp = η′±i , z = ξ±, en
a = b±.
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3.2 Nevenprogramma’s: opgestelde functies

Op de volgende wijze zijn vervolgens Φ+ en Φ− opgesteld:

1 %% Phipos.m
2 function PhiPos = Phipos(mu,omega,tau,sigma)
3 q = sqrt(2/(mu*sigma));
4 xi_0 = q*(omega-mu*tau);
5 xi_1 = q*(omega-mu*tau-mu*sigma);
6 b = mu/(2*sigma);
7 [eta_1xi_0,eta_1dotxi_0] = yE_parabolic(b,xi_0);
8 [eta_1xi_1,eta_1dotxi_1] = yE_parabolic(b,xi_1);
9 [eta_2xi_0,eta_2dotxi_0] = yO_parabolic(b,xi_0);

10 [eta_2xi_1,eta_2dotxi_1] = yO_parabolic(b,xi_1);
11 H_1xi_0=(1/4)*xi_0*eta_1xi_0+b*eta_1dotxi_0;
12 H_1xi_1=(1/4)*xi_1*eta_1xi_1+b*eta_1dotxi_1;
13 H_2xi_0=(1/4)*xi_0*eta_2xi_0+b*eta_2dotxi_0;
14 H_2xi_1=(1/4)*xi_1*eta_2xi_1+b*eta_2dotxi_1;
15 Phipos=H_1xi_0*H_2xi_1 - H_1xi_1*H_2xi_0;
16 end

1 %% Phineg.m
2 function PhiNeg = Phineg(mu,omega,tau,sigma)
3 q = sqrt(2/(-mu*sigma));
4 xi_0 = q*(omega-mu*tau);
5 xi_1 = q*(omega-mu*tau-mu*sigma);
6 b = -mu/(2*sigma);
7 [eta_1xi_0,eta_1dotxi_0] = yE_parabolic(b,xi_0);
8 [eta_1xi_1,eta_1dotxi_1] = yE_parabolic(b,xi_1);
9 [eta_2xi_0,eta_2dotxi_0] = yO_parabolic(b,xi_0);

10 [eta_2xi_1,eta_2dotxi_1] = yO_parabolic(b,xi_1);
11 H_1xi_0=(1/4)*xi_0*eta_1xi_0+b*eta_1dotxi_0;
12 H_1xi_1=(1/4)*xi_1*eta_1xi_1+b*eta_1dotxi_1;
13 H_2xi_0=(1/4)*xi_0*eta_2xi_0+b*eta_2dotxi_0;
14 H_2xi_1=(1/4)*xi_1*eta_2xi_1+b*eta_2dotxi_1;
15 Phineg=H_1xi_0*H_2xi_1 - H_1xi_1*H_2xi_0;
16 end

Wat hier gebeurt, is gewoon rechttoe–rechtaan: beide functies worden eerst opgesteld
conform (19), dus als functie van van µ, ω, τ , σ. Dan worden ze vervolgens berekend
volgens hun afzonderlijke termen en hun factoren, waarna deze bij elkaar gevoegd
worden. Hier behoeven dan ook verder geen woorden aan vuil gemaakt te worden.
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3.3 Hoofdprogramma

Met de voorgaande functies is het hoofdprogramma opgesteld, hetwelk hieronder
volgt:

1 %% Hoofdprogramma
2 clear all;
3 format compact
4 format long
5

6 omega = Omega;
7 sigma= Sigma;
8

9 for i=hot:naar:her
10 fr=@(mu)Phineg(mu,sigma,i,omega);
11 for l=hot2:naar2:her2
12 tau = i
13 [root,froot,exitflag]=fsolve(fr,l)
14 if exitflag == 1
15 if abs(froot) < eps
16 plot(i,root,'k.:')
17 grid on
18 hold on
19 else
20 disp('no root here')
21 end
22 else
23 disp('no root here')
24 end
25 end
26 end
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Hieronder volgt wat uitgebreider uitleg, zoals een zorgvuldig programmeur pleegt te
geven:

• rr. 2–4: Dit zijn louter cosmetische commando’s, die respectievelijk de
vertrouwelijkheid, de leesbaarheid en de nauwkeurigheid van het interpreteren
vergroten;

• rr. 6–7: Hier worden aan de variabelen uit de verzameling {ω, σ, τ} die niet worden
gevarieerd (hier ω en σ) waarden toegekend (Omega resp. Sigma), die ze gefixeerd
blijven behouden wanneer het programma draaiende is; het zijn nu dus veeleer
parameters te noemen;

• rr. 9–25: Deze regels vormen een for loop, waarin achtereenvolgens:

– r. 9: een ondergrens (hot), een stapgrootte (naar) en een bovengrens (her)
worden bepaald voor de te variëren variabele (hier τ );

– r. 10: de functie Φ (hier in de gedaante van Φ−) wordt aangeroepen als functie
in µ, waarin tevens, als parameters, de waarden uit rr. 6–7 en de waarde i uit
r. 9 worden ondergebracht;

– rr. 11–25 een for loop wordt geïmplementeerd. Deze loop werkt als volgt:

* r. 11: Eerst worden een ondergrens (hot2), stapgrootte (naar2) en een
bovengrens (her2) toegekend aan het gebied in µ waarin gezocht gaat
worden naar nulpunten in µ;

* r. 12: Tijdens het doorloopproces van het programma wordt steeds de
huidige waarde van i geprint, om het proces als observator bij te kunnen
houden;

* r. 13: Om te kijken of in de buurt van de huidige waarde voor µ uit r.
11 zich een nulpunt van Φ bevindt, wordt de MATLAB–routine fsolve
gebruikt. Deze routine krijgt als input de functie Φ en de waarde voor µ
uit r. 13. Vervolgens geeft de routine als output:

· root: het nulpunt van Φ dat zich in een omgeving van de ingegeven µ
bevindt, mits dit punt er daadwerkelijk is;

· froot: de waarde van Φ(root): dit behoeft geen 0 te zijn, vanwege
inaccuratieverschijnselen;

· exitflag: wanneer deze gelijk is aan 1, is volgens MATLAB µ een
nulpunt van Φ.

* r. 14: Vervolgens vervolgt de huidige for loop met een if loop, waarin
wordt verondersteld dat exitflag = 1, dus dat MATLAB µ als een nulpunt
beschouwd:

· rr. 15–8: Hier wordt froot gebruikt: wanneer deze in absolute zin
kleiner is dan de programma-accuratie (ε ≈ 2 · 10−16), dienend als
extra controle, wordt besloten dat µ daadwerkelijk een nulpunt is van
Φ, en wordt µ uitgezet tegen de bijbehorende waarde van de variërende
variable (τ in dit geval). hold on wordt gebruikt om gedurende de
for loop van rr. 9–26 alle in het proces reeds geplotte nulpunten te
behouden;

* rr.19–20: Wanneer froot in absolute zin groter dan ε is, wordt besloten µ
niet te plotten;

* rr. 22-3: Idem voor het geval waarin exitflag ongelijk 0 is.
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4 Numerieke bevindingen

In deze sectie worden verscheidene figuren gepresenteerd die het hoofdprogramma
produceerde, uit welke conclusies getrokken worden over de gedragingen der eigenwaarden
µ, afhankelijk van de variante veranderlijken: achtereenvolgens ω, τ en σ. De gedane
uitspraken zijn op grond van wat MATLAB toont (met in het hoofd redelijkheid van
verstand, uiteraard). MATLAB kent echter zijn grenzen, zoals hieronder, alsmede
onder de kop Nauwkeurigheid en onnauwkeurigheid aan bod zal komen. Een illustratief
voorbeeld van wat kan optreden volgt hieronder:

0 5 10 15 20 25

omega

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

m
u

Eigenwaarden en gebieden van onnauwkeurigheid voor sigma = 0.3, tau = 0.5

Figuur 1: Grafiek van de eigenwaarden en de gebieden van onnauwkeurigheid voor het geval σ =
0.3, τ = 0.5, uitgezet tegen ω ≤ 30.

De lezer merke op, dat hier vreemd gedrag optreedt: bovenstaande figuur 1 toont
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gebieden, vanaf µ ≈ 6 en µ ≈ −6, waarin een infinitesimaal groot aantal nulpunten
zou liggen. Wat hier werkelijk aan de hand is, is dat bij het berekenen van het
getal voor Φ twee grote getallen, namelijkH1(ξ0)H2(ξ1) enH1(ξ1)H2(ξ0) van elkaar
worden afgetrokken. Kennelijk geldt voor dit gebied dat het verschil van de twee
getallen relatief gezien kleiner is dan de accuratie van MATLAB, ε. Door deze
onnauwkeurigheidsgebieden kunnen soms conclusies maar tamelijk précair gesteld
worden. Als echter door de oogharen gekeken zal worden, en afdoende
vergelijkingsmateriaal van soortgelijke situaties erbij kan worden gehaald, kan ondanks
de aanwezigheid dezer gebieden over de eigenwaarden die misschien in deze regionen
zich zouden bevinden wel afdoende gezegd worden. In bovenstaand voorbeeld kan
bijvoorbeeld met slechts wetenschap van figuur 1 louter gezegd worden, dat het lijkt
alsof de eigenwaarden tussen de waarde van µ ≈ 5 en µ ≈ −5 blijven. Als men dit
vergelijkt met soortgelijke voorbeelden die eender of soortgelijk gedrag vertonen,
kan men dit vervolgens met meer zekerheid zeggen.

Wat µ < 0 betreft, geldt dezelfde opzet van het opstellen van vermoedens en conclusies
als voor µ > 0. Er zit echter wel verschil in de mate der zekerheid met welke de
uitspraken moeten worden gedaan, omdat hier instabieler gedragingen zich voordoen.
Dit ligt mede aan de inaccuratie, die hier veel groter is dan bij de positieve µ: de
onnauwkeurigheidsgebieden liggen bij negatieve µ vaker vlak onder de ondergrenzen,
in tegenstelling tot de bovengrenzen voor de positieve µ. Dit komt nader aan bod
onder het kopje Nauwkeurigheid en onnauwkeurigheid, maar leidt nu in ieder geval
tot prudenter uitingen en vermoedens inzake deze figuren.
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4.1 ω variabel
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Figuur 2: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.3, τ = 0.5, uitgezet tegen ω ≤ 30.
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Figuur 3: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.5, τ = 0.5, uitgezet tegen ω ≤ 30.
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Uit figuren 2 tot en met 4 blijkt goed de algemene invloed van ω op het gedrag van de
grafiek der eigenwaarden: deze variabele laat redelijk periodiek (met een periode die
altijd≈ 3 is) de eigenwaarden stijgen volgens licht afnemend stijgende krommen, die
alle starten boven een zekere ondergrens en onder een zekere bovengrens eindigen.
Deze bovengrens is vanwege mogelijke inaccuratie niet eenduidig vast te stellen,
maar doet wel vermoeden zo te wezen, vanwege het feit dat de onnauwkeurigheidsgebieden
ver boven deze grens liggen. Wat betreft de ondergrens, treedt er al heel vlug
inaccuratie op, in tegenstelling tot de bovengrens; of deze ondergrens dus echt een
ondergrens is, berust meer op speculaties dan het bestaan van zijn broer boven de
nullijn.

Hiernaast neemt in de regel het aantal eigenwaarden per ω toe bij stijgende σ, wat
betreft de eerste paar curven: bij de overige curven verloopt ook dit volgens een
periodiek karakter. Dit betekent dat hoe dichter bij ω = 0, des te meer de curves over
elkaar liggen. Bij stijgende σ verhoogt het aantal eigenwaarden voor alle ω, omdat
voor de curves de ondergrens en de bovengrens verder uit elkaar komen te liggen,
en de krommen zich dus meer mogen uitstrekken, zowel verticaal als horizontaal:
zo liggen ze vaker over elkaar, zoals te zien valt bij figuur 3 in vergelijk met figuur
2. Verder is de bolling die ontstaat voor de lagere waarden van ω, zoals te zien
is in figuur 4, interessant: zo vallen er meer kleine negatieve eigenwaarden voor
vaste frequentiewaarden te vinden: dit valt later goed terug te zien in de figuren
bij variabele sigma. Bij stijgende τ verandert niet de bovengrens, maar wordt de
mate van stijging kleiner, zodat het voor de curves langer duurt eer ze hun grenzen
ontmoeten. Ook hier neemt dus het aantal eigenwaarden per ω toe. Wat verder
opvalt, is dat er minder linkslopende eigenwaarden te vinden zijn (dus de eigenwaarden
onder de nullijn) dan rechtslopende (boven de nullijn).

Ofschoon het moeizaam is om nulpunten nabij µ = 0 te vinden (aangezien, wanneer
de formule erop nagezien wordt, door µ gedeeld moet worden, wat dus nabij 0 is),
wijzen alle gegenereerde figuren erop, dat de curven gewoon door µ = 0 heen
getrokken kunnen worden. Dit kan dus ook aangenomen worden, is de mening des
schrijvers. Wat de interpretatie van deze figuren betreft, is dat ω, wat de frequentie
voorstelt en dus een vaste waarde is, ook vast, dus als een verticale lijn moet worden
bezien: de snijpunten van de grafiek met de verticale zijn dan de corresponderende
eigenwaarden. De figuren die verder in het verslag gepresenteerd worden, zijn goed
te vergelijken met het zojuist getoonde gedrag van omega: het aantal eigenwaarden,
hun gedrag in stijging en daling en hun bolling ten opzichte van elkander zijn goed
in de figuren van zonet terug te vinden.
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Figuur 4: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat σ = 1, τ = 0, uitgezet tegen ω ≤ 30.
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4.2 τ variabel
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Figuur 5: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.3, ω = 5, uitgezet tegen τ ≤ 0.7.
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Figuur 6: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.7, ω = 3, uitgezet tegen τ ≤ 0.3.
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Uit figuren 5 tot en met 7 blijkt, hoe in het algemeen τ het gedrag der eigenwaarden
beïnvloedt: een stijgende τ laat (in ietwat mindere mate voor µ < 0) de eigenwaarden
in curvevorm afbuigen in de richting van de lijn µ = 0: de eigenwaarden worden
dus (in absolute zin) kleiner, maar in steeds mindere mate kleiner, naarmate τ in
waarde toeneemt. Men merke op, dat de verticale lijn τ = 0.5 in figuur 5 dezelfde
eigenwaarden oplevert als de verticale lijn ω = 5 in figuur 2.

Daarnaast is de invloed van τ zeer gevoelig voor variatie in σ: wanneer σ stijgt,
schuiven de curven steeds dichter op naar de lijn τ = 0, en komt hun startpunt
almaar hoger te liggen. Zie bijvoorbeeld het positieve deel van figuur 7 in vergelijk
met dat van figuur 5. De invloed van ω is conform de vorige sectie: het aantal
eigenwaarden neemt onder invloed van ω toe of af, afhankelijk van hoe ω gevarieerd
wordt. In figuur 6 is bijvoorbeeld ω ten opzichte van figuur 5 verlaagd, hetgeen
resulteert in meer curves, maar het negatieve deel van figuur 7 toont een nog lagere
omega, maar louter één curve. Dit komt, omdat ω eerst buiten zijn periode (van
≈ 3) is getreden (vanuit 5) naar een waarde (3) voor welke er meer nulpunten te
vinden zijn, daar ω, modulo zijn periode, stijgt (naar een einde van een periode, en
niet een begin). Daarna daalt omega weer, modulo zijn periode, naar 1. Op deze
periode van 3 moet dus worden gelet bij het variëren van ω. Daarnaast kunnen voor
µ < 0 de curven ombuigen van een naar µ = 0 stijgende curve naar een toenemend
dalende curve: zie bijvoorbeeld het negatieve deel van figuur 7 in vergelijking met
dat van figuur 5, en de verscheidene curves van figuur 6. De invloed van σ of ω op
dit fenomeen is op dit moment niet met veel zekerheid te bepalen (verderop gelukkig
wel); τ is wat negatieve µ betreft immers een moeilijk te voorspellen variabele, —
om niet te zeggen instabiel, — daar voor heel veel ingegeven waarden van σ en ω
er niet eens een grafiek te bespeuren is, maar slechts onnauwkeurigheidsgebieden
te zien zijn. (Vandaar, dat op deze plek helaas de equivalente gevallen van een
aantal ingegeven waarden voor µ < 0 niet getoond kunnen worden, maar de beste
soortgelijke gevallen gecombineerd zijn in één figuur: dit wordt verderop ook een
enkele keer gedaan.) Een stijgende σ en een modulo zijn periode stijgende ω zorgen
beide voor een afbuiging der curves richting de rechte µ = 0, maar er zijn des
schrijvers inziens in deze sectie te weinig figuren voorhanden die dit vermoeden
kunnen bevestigen, vanwege voornoemde reden. Qua onnauwkeurigheid van de
plaatjes spant de variabele τ voor negatieve µ de kroon; de figuren zijn zodoende
lichtelijk onbetrouwbaar, en dit resulteert in het feit dat er weinig bevindingen op
deze figuren gebaseerd worden. Wel kan het gedrag geverifieerd worden door te
vergelijking met de algemene ontwikkeling bij variabele ω; dit is dan ook zeer nuttig
om te doen.
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Figuur 7: Grafiek van de positieve eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.2, ω = 5 en de negatieve
eigenwaarden voor het geval dat σ = 0.3, ω = 1, uitgezet tegen τ ≤ 0.8.
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4.3 σ variabel

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

sigma

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

m
u

Eigenwaarden voor tau = 0.5, omega = 5

Figuur 8: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat τ = 0.5, ω = 5, uitgezet tegen σ ≤ 0.5.
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Figuur 9: Grafiek van de eigenwaarden voor het geval dat τ = 0, ω = 5, uitgezet tegen σ ≤ 1.
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Aan de hand van figuren 8 tot en met 10 valt de invloed van σ op het nulpuntengedrag
waar te nemen. Net als een stijgende τ zorgt een toenemende σ voor µ > 0 voor
volgens krommen aflopende nulpunten, die afbuigen naar de rechte µ = 0.

Een stijgende τ brengt voor µ > 0 de curven dichter bij, en voor µ < 0 verder
weg van de rechte σ = 0, en voor alle µ komen de startpunten der curven lager
te liggen. Dus er zijn vlugger respectievelijk minder vlug nulpunten te vinden, die
daarbij een lagere waarde hebben. De lezer vergelijke figuur 9 met figuur 8. De
invloed van ω is gewoon hetzelfde als voorheen: nu is gekozen voor een waarde
op het einde ener periode van ω, d.i. 30, zodat ω (ook modulo zijn periode) stijgt.
Zo zijn er meer eigenwaarden en dus krommen te vinden, conform hetgeen eerder
gadegeslagen werd. Vergelijk het positieve deel van figuur 10 met dat van figuur
9. Wat µ < 0 betreft, zorgt, zoals zojuist vermoed werd, een modulo zijn periode
stijgende ω beide inderdaad voor meer afbuiging richting de rechte µ = 0.

Men merke op, dat het snijpunt van de twee rechter curven in het negatieve gedeelte
van figuur 10 correspondeert met de bolling van de eerste paar curven dichtbij de
nullijn, zoals in figuur 4 valt te zien. Ook het verdere gedrag kan wederom goed
geverifieerd worden met behulp van het gedrag van ω.
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Figuur 10: Grafiek van de positieve eigenwaarden voor het geval dat τ = 0, ω = 30, en de negatieve
eigenwaarden voor het geval dat τ = 0, ω = 3, uitgezet tegen σ ≤ 1.
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5 Nauwkeurigheid en onnauwkeurigheid

5.1 Bandres’ programma’s

In het computerprogramma Wolfram Mathematica bestaat het commando
ParabolicCylinderD[ν,z], hetwelk staat voor de Whittakerfunctie Dν(z), genoemd
naar de wiskundige E.T. Whittaker. Dit commando geeft numerieke oplossingen
voor de Webervergelijking y′′+

(
ν+ 1

2−
1
4z2
)
y = 0, net zoals onze programma’s van

Bandres, echter in andere vorm. De lezer vergelijke de (naar dit geval geparafraseerde
versie van de) vergelijking die Bandres in zijn programma geeft, η′′i +(ξ

2

4 − b)ηi = 0,
met Mathematica’s vergelijking hierboven, en komt uit op de volgende betrekking
tussen de oplossingen dezer twee methoden om de parabolische cylinderfuncties te
bepalen:

η1(ξ) =
Dib− 1

2
(e

πi
4 ξ) +Dib− 1

2
(−e

πi
4 ξ)

2Dib− 1
2
(0)

, η2(ξ) =
Dib− 1

2
(e

πi
4 ξ)−Dib− 1

2
(−e

πi
4 ξ)

−2e
πi
4 Dib+ 1

2
(0)

(20)
Met behulp van deze betrekking kunnen Bandres’ waarden in zekere zin gecontroleerd
worden, mits Mathematica’s waarden als afdoende precies worden beschouwd.
Mathematica’s waarden komen met Bandres’ waarden voor alle in te geven waarden
tot op acht cijfers significant (het aantal cijfers dat MATLAB maximaal weer kan
geven is zestien, in format long) overeen.

5.2 Onnauwkeurigheidsgebieden

Zoals al eerder besproken, gooien de onnauwkeurigheidsgebieden in zekere mate
roet in het eten, als het op het interpreteren der grafieken die MATLAB als output
van het hoofdprogramma geeft aankomt. Wanneer µ > 0, is het niet zo erg, daar deze
inaccuratie steeds pas op een “veilige” hoogte boven de vastgestelde waar te nemen
bovengrens optreedt. Dit maakt het onaannemelijk dat er nog nulpunten zich zouden
bevinden op deze plaatsen. Bij µ < 0 is het wel vervelend, daar de inaccuratie
steeds vlak onder de ondergrens de kop opsteekt, en voor een aantal ingegeven
waarden zelfs overal optreedt: een aantal figuren zijn niet geheel equivalent met
hun tegenhangers om deze reden. De reden voor dit euvel, is dat voor veel negatieve
µ de getallen H1(ξ0)H2(ξ1) en H1(ξ1)H2(ξ0) ten opzichte van elkaar vlug een heel
kleine relatieve afwijking hebben, zelfs kleiner dan MATLAB’s machineprecisie ε.
Dit zorgt voor een groot inaccuratiegbied, dat ook in het “gezichtsveld” voorkomt,
en niet pas op een “veilige” laagte. Dit maakt zodoende een aantal uitspraken
over µ < 0 moeilijk hard te maken. Waar dit het geval is, staat het echter goed
aangegeven.
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6 Algehele conclusie en verder onderzoek

Nu numeriek de relaties tussen de verschillende variabelen onderzocht zijn, kan
gesteld worden hoe deze de akoestiek van het kanaal beïnvloeden: met behulp van
de eigenwaarden die µ levert, kunnen de eigenfuncties van de functies die in de
akoestische vergelijkingen voorkomen, en de druk, de snelheid, de entropie, de
dichtheid en wat dies meer zij beschrijven, opgesteld worden. Dit levert vervolgens
de kenmerkende akoestiek, die dus afhankelijk is van de variabelen die zojuist onderzocht
zijn. Er is zodoende een direct verband af te leiden, dat van belang is bij het vormgeven
van een kanaal als een basis van een vliegtuigmotor. De computersimulaties leveren
dus de sleutel tot het terugdraaien van geluidsoverlast, wat het oorspronkelijke,
maatschappelijke probleem was. Met wetenschap van de kenmerkende akoestiek,
kan deze namelijk middels het variëren van de bepalende variabelen gekeken worden,
hoe deze akoestiek zelf aan te passen is, om zo de onstane overlast te verminderen of
zelfs proberen te voorkomen middels het aanbrengen van geluidsisolerend materiaal.

Nu is de behandelde versie van het probleem niet een directe vertaling van het
maatschappelijke probleem, maar kan wel in een zulke vorm gegoten worden. Het
tweedimensionele probleem van een langzaam variërend kanaal met harde wand
en lineaire schuifstroom is een klassiek probleem, dat al een ruime halve eeuw
onderzocht wordt. Dit is dan ook een kleine, uitgeklede versie ervan, met een
numerieke inslag. Aan het bepalen der eigenfuncties is nog geen aandacht besteed,
maar dit kan in een vervolgonderzoek zeker gedaan worden. Ook kan gezicht naar
een ander, preciezer methode, met een grotere accuratie. Wolfram Mathematica
kan hier de helpende hand bieden, dankzij een vermoede grotere precisie in het
Whittakercommando. Ook kan uiteraard, op een grotere schaal van nader onderzoek,
gekeken worden naar andere oplossingen van de Pridmore–Brownvergelijking, die
niet zo voor de hand liggen als de parabolische cylinderfuncties, maar verwante
functies zijn.
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7 Appendices

7.1 Appendix I: Gebruikte m–files

7.1.1 Bandres’ even machtreeks

1 function [y,yp]=yE_parabolic(a,z)
2 %{
3 This function calculates the EVEN Weber functions (parabolic cylinder functions)
4 which are solutions of the Weber equation (parabolic cylinder equation):
5

6 d^2y/dz^2+(z^2/4-a)y=0
7

8 where
9 -Infinity<z<Infinity

10 a=real parameter
11

12 INPUTS:
13 -Infinity<z<Infinity REAL independent variable (Vector or Matrix).
14 a = real parameter
15

16 OUTPUTS:
17 y = EVEN Weber function
18 yo = First derivative of the EVEN Weber function
19

20 For more information about Weber functions:
21

22 Miguel A. Bandres and B.M. Rodriguez-Lara, "Nondiffracting accelerating waves: Weber waves and parabolic momentum"
23 New Journal of Physics, 15(013054) (2013) ( http://goo.gl/XfaVqq )
24

25 Miguel A. Bandres, J. C. Gutirrez-Vega, and S. Chvez-Cerda, "Parabolic nondiffracting optical wavefields"
26 Optics Letters, 29(1), 44-46 (2004) ( http://goo.gl/KhmqQY )
27

28 AUTHOR: Miguel A. Bandres
29 URL: www.mabandres.com
30

31 %}
32

33 %% Internal Parameters
34 a=-a; % to agree with our numerical method
35 [largo,ancho]=size(z); z=z(:)'; % Input Matrix -> Input Vector
36 index_paridad=-(z<0)+(z>=0);
37 zmax=max(abs(z));
38 l=0.1; % control number of analytic continuations
39 nca=ceil(zmax/l); % Number of analytic continuations
40 [z,index]=sort(abs(z)); % sort the input vector
41

42

43 %% Analytic Continuation
44 yi=[1,0]; % Boundary Condition
45 y=[]; yp=[]; % Initialized variables
46

47 for j=1:nca
48 xo=(j-1)*l;
49 xf=j*l;
50 zi=z(find(xo<=z&z<xf));
51 zi=[zi,xf];
52 [yin,ypin]=yc_parabolic(yi,xo,a,zi);
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53 pint=length(yin)-1;
54 y=[y,yin(1:pint)];
55 yp=[yp,ypin(1:pint)];
56 xo=xo+l;
57 yi=[yin(pint+1),ypin(pint+1)];
58 end
59

60 if zmax==(nca*l)&(nca~=0)
61 num=sum((z==zmax));
62 y=[y,yin(pint+1)*ones(1,num)];
63 yp=[yp,ypin(pint+1)*ones(1,num)];
64 end
65

66 if nca~=0
67 yv(index)=y;
68 ypv(index)=yp;
69 ypv=ypv.*index_paridad;
70 else
71 yv=1;
72 ypv=0;
73 end
74

75 %% Ouput
76 y=reshape(yv,[largo,ancho]); % reshape output to original format
77 yp=reshape(ypv,[largo,ancho]);
78

79 return;
80

81 %% Subfuction to Calculate Polynomial Expansion
82 function [y,yp]=yc_parabolic(yi,xo,a,r)
83 N=100; % Number of polynomial expansion coefficients
84

85 % Calculate coefficients
86 ac=parabolic_coe(yi,xo,a,N);
87 acn=ac./gamma(1:N);
88 acp=ac(2:N)./gamma(1:N-1);
89

90 % Evaluate polynomials
91 y=polyval(acn(N:-1:1),(r-xo));
92 yp=polyval(acp(N-1:-1:1),(r-xo));
93 return;
94

95 %% Subfuction to Calculate coefficients of Polynomial Expansion
96 function [yc]=parabolic_coe(yi,xo,a,N)
97 % Calculate the first N coefficientes of the polynomial expansion
98

99 yc=zeros(1,N);
100 yi=[yi,-((xo^2)/4+a)*yi(1)];
101 yc(1:3)=yi(1:3);
102 yc(4)=-(4*a+xo^2)/4*yc(2)-xo/2*yc(1);
103

104 for n=4:N-1
105 yc(n+1)=-(4*a+xo^2)/4*yc(n+1-2)-(n-2)/2*xo*yc(n+1-3)-(n-2)*(n-3)/4*yc(n+1-4);
106 end;
107

108 return;
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7.1.2 Bandres’ oneven machtreeks
1 function [y,yp]=yO_parabolic(a,z)
2 %{
3 This function calculates the EVEN Weber functions (parabolic cylinder functions)
4 which are solutions of the Weber equation (parabolic cylinder equation):
5

6 d^2y/dz^2+(z^2/4-a)y=0
7

8 where
9 -Infinity<z<Infinity

10 a=real parameter
11

12 INPUTS:
13 -Infinity<z<Infinity REAL independent variable (Vector or Matrix).
14 a = real parameter
15

16 OUTPUTS:
17 y = EVEN Weber function
18 yo = First derivative of the EVEN Weber function
19

20 For more information about Weber functions:
21

22 Miguel A. Bandres and B.M. Rodriguez-Lara, "Nondiffracting accelerating waves: Weber waves and parabolic momentum"
23 New Journal of Physics, 15(013054) (2013) ( http://goo.gl/XfaVqq )
24

25 Miguel A. Bandres, J. C. Gutirrez-Vega, and S. Chvez-Cerda, "Parabolic nondiffracting optical wavefields"
26 Optics Letters, 29(1), 44-46 (2004) ( http://goo.gl/KhmqQY )
27

28 AUTHOR: Miguel A. Bandres
29 URL: www.mabandres.com
30

31 %}
32

33 %% Internal Parameters
34 a=-a; % to agree with our numerical method
35 [largo,ancho]=size(z); z=z(:)'; % Input Matrix -> Input Vector
36 index_paridad=-(z<0)+(z>=0);
37 zmax=max(abs(z));
38 l=0.1; % control number of analytic continuations
39 nca=ceil(zmax/l); % Number of analytic continuations
40 [z,index]=sort(abs(z)); % sort the input vector
41

42

43 %% Analytic Continuation
44 yi=[0,1]; % Boundary Condition
45 y=[]; yp=[]; % Initialized variables
46

47 for j=1:nca
48 xo=(j-1)*l;
49 xf=j*l;
50 zi=z(find(xo<=z&z<xf));
51 zi=[zi,xf];
52 [yin,ypin]=yc_parabolic(yi,xo,a,zi);
53 pint=length(yin)-1;
54 y=[y,yin(1:pint)];
55 yp=[yp,ypin(1:pint)];
56 xo=xo+l;
57 yi=[yin(pint+1),ypin(pint+1)];
58 end
59
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60 if zmax==(nca*l)&(nca~=0)
61 num=sum((z==zmax));
62 y=[y,yin(pint+1)*ones(1,num)];
63 yp=[yp,ypin(pint+1)*ones(1,num)];
64 end
65

66 if nca~=0
67 yv(index)=y;
68 ypv(index)=yp;
69 yv=yv.*index_paridad;
70 else
71 yv=0;
72 ypv=1;
73 end
74

75 %% Ouput
76 y=reshape(yv,[largo,ancho]); % reshape output to original format
77 yp=reshape(ypv,[largo,ancho]);
78

79 return;
80

81 %% Subfuction to Calculate Polynomial Expansion
82 function [y,yp]=yc_parabolic(yi,xo,a,r)
83 N=100; % Number of polynomial expansion coefficients
84

85 % Calculate coefficients
86 ac=parabolic_coe(yi,xo,a,N);
87 acn=ac./gamma(1:N);
88 acp=ac(2:N)./gamma(1:N-1);
89

90 % Evaluate polynomials
91 y=polyval(acn(N:-1:1),(r-xo));
92 yp=polyval(acp(N-1:-1:1),(r-xo));
93 return;
94

95 %% Subfuction to Calculate coefficients of Polynomial Expansion
96 function [yc]=parabolic_coe(yi,xo,a,N)
97 % Calculate the first N coefficientes of the polynomial expansion
98

99 yc=zeros(1,N);
100 yi=[yi,-((xo^2)/4+a)*yi(1)];
101 yc(1:3)=yi(1:3);
102 yc(4)=-(4*a+xo^2)/4*yc(2)-xo/2*yc(1);
103

104 for n=4:N-1
105 yc(n+1)=-(4*a+xo^2)/4*yc(n+1-2)-(n-2)/2*xo*yc(n+1-3)-(n-2)*(n-3)/4*yc(n+1-4);
106 end;
107

108 return;

32



7.2 Appendix II: Bronvermelding
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