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=~====================== 

In met water verzadigde gesinterde glaskorrels kunnen twee 
compressiegolven bestaan, een "snelle" en een ''langzame" 
sterk viskeus gedempte. Bij het bepalen van de 
voortplantingssnelheid en de dempingsfactor van beide golven 
als functie van de frequentie is gebruik gemaakt van een 
meetmethode waarbij twee wiggen tussen twee transducers 
geplaatst zijn en waarbij een van de wiggen loodrecht op de 
invalsrichting van het geluid verplaatst wordt. De wiggen 
hiervoor zijn vervaardigd uit een plaat gesintarde 
glaskorrels en de plaatsen in de plaat waaruit de wiggen 
gemaakt zijn is zodanig gekozen dat de 
voortplantingssnelheid en de dempingsfactor van de golven in 
beide wigyen hetzelfde zijn. De voortplantlngssnelheid van 
de eerste golf komt overeen met de theorie. De 
demplngsfactor komt niet overeen met de theorie. Metingen 
aan de tweede golf konden met deze methode niet gedaan 
worden. 
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================== 

Uoortplanting en demping van geluidsgolven in poreuze media 
zijn sterk afhankelijk van de structuur van het poreuze 
medium en van de elastische en viskeuze eigenschappen van 
poreus materiaal en porie-vloeistof. Analyse van 
geluidsgolven biedt in principe de mogelijkheid te worden 
toegepast als niet-destructieve testmethode. De theorie van 
voortplanting van compressie- en schuifgolven in poreus 
materiaal verzadigd met een porie vloeistof is in de jaren 
vijftig opgesteld door Biot [8!056] en onafhankeljk vRn rt~7~ 

door de Josselin de Jong [JOSS6J. Een belangrijke uitkomst 
is dat er twee soorten compressiegolven bestaan, waarvan 
voortplanting en demping sterk dispersief zijn. 
De experimentele bevestiging van de Biot theorie liet op 
zich wachten tot het begin van de jaren tachtig CPL080J. Een 
ultrageluidspuls doorliep een plaat gesinterd glasmateriaal. 
De puls bleek te worden opgesplitst in twee zich met 
verschillende snelheid voortplantende compressiegolf pulsen 
en een schuifgolf puls (figuur 1.0.1). 
De voortplantingssnelheden van beide golfmodes konden goed 
worden bepaald en bleken in overeenstemming met de theorie. 
Bepaling van de dempingsfactor vond niet plaats. 

Door van der Kogel e.a. CKOG81J werd een experiment 
beschreven waarbij een met water verzadigde poreuze 
zandkolom werd belast met een stapvormige drukgolf in een 
schokbuis. Nadien werden door van der Grinten e.a. CGRIBS, 
GRI87a, GRI87bJ uitvoerige druk en rekmetingen verricht aan 
deze kolom met verschillende porie vloeistoffen en werd het 
waargenomen golfverschijnsel uitvoerig geanalyseerd. 
Experiment en theorie stemmen kwantitatief redelijk overeen, 
hoewel zeker nog niet in alle opzichten een bevredigende 
overeenstemming tussen theorie en experiment is verkregen. 
Onzekerheid is blijven bestaan over de vorm van de 
frequentie-afhankelijkheid van de weerstand, de waarde van 
de toegepast massa parameter en de invloed van de 
intrinsieke compressibiliteit van het korrelmateriaal op de 
golfvoortplanting. 

Door Parehen CPAR87J is in een andere experimentele opzet 
getracht de voortplantingssnelheid en de dempingsfactor te 
bepalen van de verschillende golven in gesintarde 
glasplaatjes. De voortplantingssnelheid en de demping werd 
bepaald door de transmissie van de golf door plaatjes met 
verschillende dikte met elkaar te vergelijken. Deze poging 
leverde niet de gewenste resultaten op omdat de gebruikte 
plaatjes niet met elkaar overeenkomende elasticiteitsmoduli 
hadden. Doel van dit werk is de voortplantingssnelheid en de 
dempingsfactor in gesinterde glaskorrels te bepalen door 
twee wiggen tussen twee transducers te plaatsen en 
vervolgens een van de twee loodrecht op de geluictsbundel te 
verplaatsen. 
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======================================== 

Golfvoortplanting in volledig verzadigde poreuze media is 
voor het eerst theoretisch beschreven door Biot in 1955 en 
onafhankelijk ongeveer gelijktijdig door de Josselin de 
Jong. Deze theorie voorspelt het bestaan van twee 
compressiegolven in een poreus medium. Verder voorspelt Biot 
de voortplantingssnelheden en de grootte van de demping van 
de compressiegolven en de schuifgolf. Biot gebruikt in zijn 
theorie een aantal materiaalconstanten welke hij (samen met 
Willis) in een artikel uit 1957 relateert aan een aantal 
andere, redelijk makkelijk te bepalen, materiaalconstanten 
namelijk de porositeit en de bulkmoduli van de vaste stof, 
de vloeistof en het vaste frame. De publicaties van Biot 
worden in vele, latere publicaties als referenties gebruikt. 

De voortplantinssnelheden van de compressiegolven zijn 
verschillend. De "snelle» golf was reeds lang waargenomen. 
De »langzame" golf wordt in het algemeen geacht voor het 
eerst waargenomen te zijn door Plona in 1980. Deze 
waarneming geschiedde m.b.v. ultrageluid in volledig 
verzadigde gesinterde glaskorrels. De opstelling is 
geschetst in figuur 1.0.1. 
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Figuur 1.0.1: schematische Neergave 
van de opstelling van Plona. 

Een plaatje gesinterde glaskorrels is scheef tussen twee 
transducers geplaatst. Hierdoor werden reflecties, welke 
optreden als een plaatje recht tussen twee transducers 
staat, ruimtelijk gescheiden. Bovendien werden de 
compressiegolven en de schuifgolf onderling gescheiden in de 
tijd omdat ze verschillende voortplantingssnelheden hebben. 
Verder toont Plona (samen met Johnson) eveneens in 1980 aan 
dat voor het bestaan van een langzame compressiegolf de 
golflengte tussen twee waarden moet liggen. Is de golflengte 
groter, dan treedt er te veel viskeuze wrijving op en is de 
golflengte kleiner, dan wordt het geluid te veel verstrooid. 
Dat de akoestische grootheden op een zeer fundamentele 
manier samenhangen met de frame moduli wordt door Johnson en 
Plona in 1982 aangetoond. De frame moduli zijn op hun beurt 
weer sterk afhankelijk van de contact vlakken tussen de 
korreltjes. 



Een parameter, welke de interactie tussen de vastsstof en de 
vloeistof in een poreusmedium als functie van de frequentie 
beschrijft Cde tortuositeit), kan Cvoor frequenties welke 
gaan naar oneindig) bepaald worden met behulp van 
superfluide Helium of, zoals Brown in 1980 publiceerde, met 
behulp van een electrisch geleidingsexperiment. Deze beide 
meetmethoden zijn doo~ Johnson et al. in 1982 uitgeprobeerd 
en bleken met elkaar overeenkomstige resultaten op te 
leveren. 
In 1987 publiceren Johson, Dashen en Koplik een artikel 
waarin ze het verloop van de tortuositeit met de frequentie 
bestuderen. De resultaten van deze studie hebben betrekking 
op buisjes met bepaalde geometrie. Het is maar de vraag in 
hoeverre deze resultaten gebruikt kunnen wordan bij de 
studie naar golven in een poreus medium. 
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2.1 Biot-theorie 
~==============~ 

Door Biot CBI056J is een theorie opgesteld welke de 
golfvoortplanting van geluid in met water verzadigde poreuze 
media beschrijft. Deze theorie is tamelijk uitgebreid en zal 
hier niet volledig behandeld worden. De voor dit onderzoek 
belangrijkste punten zijn hier kort belicht. 

In een homogeen met water verzadigd poreus medium bevinden 
zich twee fasen naast elkaar, namelijk een vaste- en een 
vloeibare fase. Eerst wordt het geval bekeken van een niet 
viskeuze vloeistof. 

De verplaatsingen in de vaste stof worden aangegeven door u. 
en de vet·plaatsingen in de vloeistof door U .. In een 

1 

homogeen isotroop poreus materiaal hebben dê componenten van 
de ~panningstensor C aij) en de componenten van de rektensor 
C eij) de volgende onderlinge relatie: 

a .. 
1] 

2 Ne .. + 8 . . (Ae + QE) 
1] 1] 

-np Qe + RE 
(2.1.1) 

hierin is n de volumefractie vloeistof (porositeit), 
p de druk in de vloeistof, 
N, A, Q en R materiaalconstanten en 
E ()U. /'dx. 

1 J 
e = ekk 

De spanningstensar aij beschrijft de spanningen DP. de vaste 
fase in het poreus materiaal. De spanningstensar TlJ, welke 
de spanningen op het totale poreuze materiaal beschrijft, 
kan geschreven wurden als: 

T •. = a .. - np8 .. 
lJ 1] 1] 

In vergelijking 2.1.1 is aangenomen dat de spanning 
evenredig is met de rek. Deze aanname staat in de 
elasticiteitsleer bekend als de wet van Hooke. De kinetische 
energie T van het poreuze materiaal wordt gesteld: 

2T = Pll(ü. Ü.) + 2Pl2(Ü. U.)+ P22(U. u) 
1 1 1 1 1 i 

De betekenis van de coëfficiënten is: 

012 = -p 
a 

Ei 

(2.1.2) 

(2.1.3) 



waarin p1 de soortelijke massafractie van de vaste stof en 
P2 de soortelijke massafractie van de vloeistof is. 
Pa de toegevoegde massa genoemd wordt. Deze Pa is een 
constante welke afhangt van de dichtheden van de 
vastestof, van de vloeistof en de onderlinge 
geometrie. 

Als qj de totale kracht is op de vaste stof per volume 
eenheid in de j-richting en Qj de totale kracht op de 
vloeistof per volume eenheid in de j-richting dan wordt uit 
de vergelijking van Lagrange afgeleid: 

3(3T/3~.)/3t 
J 

3(ClT/dU.)/Clt 
J 

hierin is t de tijd. 

Nu geldt: 
q. 

J 
a a .. /Clx. 

q ~ 

Uit C2.1.Lf) en C2.1.6) volgt: 

C2.1.Lf) 

(2.1.5) 

(2.1.6) 

(2.1.7) 

Omdat Q. = 3(-np)/Clx. volgt op analoge wijze uit 2.1.5: 
J J 

(2.1.8) 

Door nu 2.1.1 in te vullen in 2.1.7 en 2.1.8 wordt er 
afgeleid: 

N V2u + grad((A+N)e + QE] 
(2.1.9) 

grad[Qe + RE] 

Wordt uit 2.1.9 de divergentie genomen dan volgt: 

(2.1.10) 

waarin P A + 2N. 



De veLgelijkingen 2.1.10 beschLijven longitudinale golven in 
een poLBUS medium. WoLdt van 2.1.9 de LDtatie genomen dan 
volgt: 

0 met 

en 

w = Vxû 

.......... û rî = 'ï/X 

(2.1.11) 

De veLgelijkingen 2.1.11 beschLijven tLansveLsale golven. De 
vooLtplantingssnelheid Vs van deze tLansveLsale golven is: 

N l 
V = [ )2 

s Pll(I-Pl2 IPllP22) (2.1.12) 

Als uitgegaan WDLdt van vlakke golven, woLden de snelheden 
V van de compLessiegolven: c 

I 

V2 
= 6 ± [6 2 - (PR-Q 2)/(PllP22-Pl2 2)] 2 

c (2.1.13) 

met 6 = (PllQ+P22P-2Pl2R)/(2(PllP22-Pl2 2)) 
Uit 2.1.13 blijkt dat BL twee compLessiegolven mogelijk zijn 
met veLschillende snelheden. 
Bij de compLessiegolf met de hoogste snelheid tLillen de 
vaste stof en de vloeistof in fase. Bij de laagste snelheid 
tLillen de beide stoffen in tegenfase. De longitudinale golf 
met de hoogste snelheid wordt de eerste compressiegolf 
genoemd (wave of the first kind), terwijl de andere de 
tweede compLessiegolf genoemd WOLdt Cwave of the secend 
kind). Het verhaal gaat, tot hier toe, op voor een niet 
viskeuze vloeistof in de poLien. 

Indien wrijving geintroduceeLd wordt, veranderen de 
vergelijkingen 2.1.9 in: 

N'ï/2u grad[(A+N)e+QE] = 32(Pllu+Pl2U)/3t 2+b3(û-Û)/3t 

C2. 1.1'-D 

2 ~ 2 -grad[Qe+RE] = 3 (P12Û+P22U)/ót -b3(û-U)/3t 

waaLin de coefficient b gerelateeLd is aan de DaLcy 
coefficient k volgens: 

b = ~n 2 /k 
(2.1.15) 

waarin ~ de dynamische viscositeit is. 
Aangenomen hieLbij is dat de stLoming in de pDLien een 
poiseuille stroming is. Dit is bij benadering geldig voor 
fLequenties lageL dan een topfLequentie f~ gegeven dooL: 

f 1TV/4d~ 
t l 

(2.1.16) 

waarin v de kinematische viscositeit w/pf en 
dïde diameter van de porien is. 

B 



Door de divergentie te nemen van 2.1.1~ ontstaat er: 

V2 (Pe+Qt:) 

'V 2 (Qe+Rt:) 
(2.1.17) 

Door nu uit te gaan van vlakke golven en een 
I 

frequentieafhankelijke (complexe) P12 te substitueren in 
2.1.13 blijft vergelijking 2.1.13 geldig als oplossing van 
2.1.17. In formules: 

I (2.1.18) 
6 ± [6 2 - (PR-Q 2 )/(PiiP~2-Pi2 2 )] 2 

met 6 

waarin P~2 
C2.1.19a) 

P12 - ib/w 

I 

PI l 

C2.1.19b) 
P11 + ib/w 

P~2 P22 + ib/w 
C2.1.19c) 

met w de hoeffrequentie van de golven. 

In 012 vertegenwoordigt P12 de traagheidseffecten en ib/w de 
viskeuze effecten in de interactie tussen de vastestof en de 
vloeistof. Deze beide effecten zijn n/2 radialen uit fase 
want de wrijving is in fase met de stroming en de 
traagheidseffecten zijn TI/2 radialen uit fase met de 
stroming. 

Uergelijking 2.1.19 is geldig indien de stroming in de 
porien een poiseuille stroming is. Bij hogere frequenties 
gaat het stromingsprofiel echter vervormen waardoor de 
stroming in de porien geen poiseuille stroming meer is. Om 
dit effect in rekening te brengen, wordt een complexe 
frequentie correctiefactor FCK) in rekening gebracht zodanig 
dat geldt: 

P~2 = p12 - ibF(K)/w (2.1.20) 

1 
met K = R (w/v) 2 

por 
met R de effectieve straal van de porien. por 

De frequentie correctiefactor is niet bekend. Biot maakt 
aannemelijk dat de frequentie correctiefactor in het geval 
dat de porien cilinder vormig zijn in goede benadering de 
numerieke waarden gebruikt kunnen worden zoals weergegeven 
is in figuur 2.1.1 (gesplitst in reel en imaginair deel 
FrCK) en FiCK)). 
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Figuur 2.1.1: de frequentie correctiefactor 
in het geval de porien cilindervarlig zijn. 

De frequentie correctiefactor wordt voor hoge frequenties 
benaderd door: 

FCK) -- C1+i)K/C~v2) (2.1.21) 

Uoor de porienvorm, zoals die werkelijk bestaat in het 
poreuze materiaal, wordt voor de frequentie correctiefactor 
eveneens vergelijking 2.1.21 genomen. Dit wordt gedaan omdat 
er geen betrouwbaardere gegevens hieromtrent zijn. 
Een ander probleem is de waarde voor Rpor • Hoe volgt deze 
waarde uit de werkelijke poriengrootte? Meer informatie 
hierover wordt gegeven in paragraaf 2.2. 

2.2 Parameters in de Biot-theorie 
================================= 

In de Biot-theorie wordt gebruik gemaakt van een aantal 
parameters Co.a. P, Q en R). Deze parameters worden door 
Biot en Willis [8!057] gerelateerd aan een aantal vrij 
gemakkelijk te bepalen materiaaleigenschappen volgens: 

p 

Q 

R 

C1-n)[1-n-Kb/K 5 JK 5 + nK 5 Kf/Kb 

1-n-Kb/Ks+nKs/Kf 

[1-n-Kb/K 5 JnKs 

1-n-Kb/Ks+nKs/Kf 

+ ~N/3 C2.2.1) 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

hierin is n de porositeit, 
Kf de compressiemodulus van de vloeistof, 
Kb de compressiemodulus van het poreuze materiaal, 
Ks de compressiemodulus van de vaste stof en 
N de schuifmodulus van het poreuze materiaal is. 

10 



In de Biet-theorie wordt verder gebruik gemaakt van een 
toegevoegde massa parameter p12 • Deze parameter beschrijft 
de traagheidskrachten welke de vloeistof uitoefent op de 
vaste stof als deze laatste versneld wordt t.o.v. de eerste 
en omgekeerd. P12 is negatief en is evenredig met de 
soortelijke massa van de vloeistof: 

P12 = -(a-l)npf C2.2.'i) 

waarin a C>l) is een geometrische constante. Deze 
constante wordt de tortuositeit genoemd. 

De tortuositeit kan gemeten worden op een electrische 
manier. Als de vaste stof volledig electrisch isolerend is 
en de vloeistof heeft een conductiviteit of, dan heeft het 
poreus materiaal een conductiviteit o welke evenredig is met 

of (o=of/F) waarin F een constante is. 
Brown CBR080J heeft aangetoond dat a =Fn Cmet n de 
porositeit). 

In vergelijking 2.1.10 is gebruik gemaakt van een frequentie 
correctiefactor FCK) met: 

I 

K = R (w/v) 2 
por 

(2.2.5) 

Hierin is Rpor een effectief gemiddelde straal van de 
porien. Johnson, Koplik en Dashen [JOH87J betogen dat Rpor 
voor cilindrische kanaaltjes voldoet aan: 

Sak/ (nR2 
) = J 

por (2.2.6) 

hierin is k de permeabiliteit Cvolgt later). 

Het dimensieloze getal J aan de rechterkant van het = teken 
kan volgens Johnson, Koplik en Dashen genomen worden als: 

1 < J < 2 (2.2.7) 

Ongelijkheid 2.2.7 kwam tot stand door numerieke simulatie 
op roosters buisjes bestaande uit allerlei afmetingen. Een 
poreus medium heeft echter een heel andere geometrie. 
Recente metingen, gedaan door Dirkx [DIRBBJ aan een 
opgeschaald grondmodel, lijken in de richting te wijzen dat 
de parameter J wel eens een stuk hoger uit zou kunnen 
vallen. Uit deze metingen volgt voor J de waarde 9, 

1. :.1.. 



2.3 reflecties 
================== 

Bij de overgang van een golf van een medium naar een ander, 
zal in het algemeen een gedeelte gereflecteerd en een 
gedeelte doorgelaten worden. 
Omdat geluid zowel als een compressiegolf als een schuifgolf 
kan bestaan, kan een invallende golf in het algemeen in vier 
componenten ontbonden worden, namelijk een doorgalate 
compressie- en schuifgolf en een gereflecteerde compressie 
en schuifgolf. Dit staat weergegeven in figuur 2.3.1. 

De hoeken welke de golven met de normaal op het 
scheidingsoppervlak maken, worden gerelateerd aan de hoek 
van inval volgens de wet van Snellius. Een invallende 
compressiegolf wordt gedeeltelijk gereflecteerd als een 
schuifgolf onder een andere hoek met de normaal dan de 
invallende golf omdat de snelheden van de beide golven 
verschillend zijn. 

De randvoorwaarden waaraan de golven moeten voldoen bij de 
overgang naar een ander medium zijn het continu zijn van: 

- de normaal component van de drukspanning, 
- de transversale component van de schuifspanning en 
- de normaal en transversale component van de uitwijkingen. 

Om aan deze randvoorwaarden te voldoen wordt de intensiteit 
van een invallende golf verdeeld over de gereflecteerde en 
doorgelaten golven. In figuur 2.3.2 staan de transmissie- en 
reflectiecoefficienten van een golf in water welke invalt op 
een plaat aluminium uls functie van de invalshoek. In 
figuren 2.3.3 en 2.3.~ staan de transmissie- en 
reflectiecoefficienten uit als functie van de hoek bij 
respectievelijk een compressiegolf in aluminium naar water 
en een schuifgolf in aluminium naar water. 

In met water verzadigde poreuze media kunnen drie golven 
bestaan. De situatie daar is uitgebreider maar equivalent. 
B.v. Een golf welke vanuit water invalt op een poreus 
medium, doet in dat medium 3 golven ontstaan en een 
gereflecteerde golf etenzij er een critische hoek is 
overschreden of de hoek van inval nul is, waarbij immers 
geen schuifgolf gevormd wordt). 
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Figuur 2.3.1: een invallende longitudinale 
golf wordt gedeeltelijk gereflecteerd (in de 
vorm van een longitudinale- en schuifgolfJ en 
gedeeltelijk doorgelaten (ook in de vorm van 
twee golven). 
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Figuur 2.3.2: transmissie- en 
reflectiecoefficienten !T en Rl van een golf 
in water welke invalt op aluminium als functie 
van de invalshoek (de index ww duidt op 
water-water, Iw op longitudinal-water en sw op 
shear-water l. 

Figuur 2.3.3: trans;issie- en 
reflectiecoefficienten van een 
longitudinalegolf in alu1inium welke invalt op 
water als functie van de invalhoek. 

Figuur 2.3.4: transmissie- en 
reflectiecoefficienten van een schuifgolf in 
alu•inium welke invalt op water als functie 
van de invalshoek .• 



3 M•st.e...-, 
=============== 

3.1 Meetopstelling 

In een poLeus medium kunnen twee compLessiegolven bestaan. 
Om van deze beide golven de vooLtplantingssnelheid en de 
dempingsfactoL te bepalen, weLd gebLuik gemaakt van een 
opstelling zoals is weeLgegeven in figuuL 3.1.1 

transducer transducer 

(zender) (ontvanger) 

Figuur 3.1.1: kern van de opstelling om de voortplantingssnelheid en de1pingsfactor te meten van 
ultrageluid in het 1ateriaal waarvan de wiggen geaaakt zijn. Een zendende transducer zendt gepulst 
ultrageluid uit door twee wiggen waarna het geluid op een ontvangende transducer valt. Een wig is in 
aangegeven richting verplaatsbaar. 

Een tLansduceL CfungeLend als zendeL) zendt ultLasone 
geluictspulsjes uit zoals weeLgegeven in figuuL 3.1.2. 

Figuur 3.1.2: een puls zoals de ontvangende 
transducer registreert. Horizontaal staat de 
tijd uit. 

:1._ 1-::1: 



Dit geluid valt in op wig 1 gaat door de spleet en valt op 
wig 2. Wig 2 is verplaatsbaar in aangegeven richting. 
Uervolgens worden de geluirlspulsjes ontvangen door een 
andere transducer. De configuratie van figuur 3.1.1 is in 
een roestvrijstalen vat gehangen welke gevuld in met water 
(figuur 3.1.3). 

plotter 

triggerpuls 

printer 

pulsgever versterker transiëntrecorder computer 

oscilloscoop 

x, t -schrijver 

Figuur 3.1.3: een pulsgever zendt geluid door twee perspex wiggen. Het door een andere transducer 
opgevangen geluid wordt oagezet in een electrisch signaal en gaat via een versterker naar een 
transient recorder waar het signaal digitaal opgeslagen wordt. Het signaal kan zichtbaar geaaakt 
worden op een oscilloscoop en een x,t-schrijver of verwerkt worden a.b.v. een computer. 

De zendende transducer is verbonden met een pulsgever 
CPanametrics Pulser Receiver Model 5055 PR). Het signaal van 
de ontvangende transducer gaat via een versterker naar een 
transientrecorder CBiomation Cupertino Californie) waar het 
signaal digitaal opgeslagen wordt. Uervolgens kan het 
ontvangen signaal zichtbaar gemaakt worden op een 
oscilloscoop en een x,t-schrijver of verwerkt worden met 
behulp van een computer. 
Er is gebruik gemaakt van drie paren transducers met 
verschillende frequentiekarakteristieken CPanametrics U301, 
U302, U30~). De frequentiekarakteristieken zijn opgenomen in 
de appendix. 
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3.2 Meetmethode 
==-======================= 

In figuur 3.1.1 is aangegeven in welke richting wig 2 
verplaatsbaar is, namelijk evenwijdig aan de spleet tussen 
de wiggen. Het effect van de verplaatsing in deze richting 
is dat de geometrische weg welke de puls door de wiggen en 
het water aflegt, als functie van de stand van de wig, niet 
verandert. De akoestische weglengte echter verandert wel als 
functie van de stand van de wig. Dit wordt duidelijk gemaakt 
aan de hand van figuur 3.2.1. 

transducer transducer 

d 

(zender) (ontvanger) 

Figuur 3.2.1: twee standen van wig 2. Het netto effect van het verschil van deze twee standen is het 
verschil in akoestische weglengte terwijl de geoaetrische weg niet verandert. Hierbij is wel 
uitgegaan van hoaogeniteit van beide wiggen. 

Het netto effect van de verplaatsing van wig 2 is dat er een 
dikte wigmateriaal d vervangen wordt door een waterlaagje 
met dikte d. Bij verschillende standen van wig 2 worden er 
geluictspulsjes door de wiggen gestuurd. Deze pulsjes worden 
door de ontvangende transducer omgezet in een electrisch 
signaal waarop m.b.v. een computer een fourier-analyse wordt 
gemaakt. Een puls wordt ontbonden in zijn verschillende 
frequentie componenten en van elke component wordt de fase 
en de amplitude berekend. Deze fourier analyse wordt gedaan 
bij meerdere standen van wig 2. 

Bij de fourier analyse wordt een puls ontbonden in 
verschillende frequenties. In het volgende wordt een betoog 
opgehangen voor 1 frequentie. Dit betoog is geldig voor elke 
frequentie. 
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De fase van een harmanische functie met hoeksnelheid w wordt 
weergegeven door wt, waarin t de tijd is. Een faseverschil 
wordt weergegeven daar w 6t. Het tijdverschil tussen de 
aankomst van geluid in de gevallen weergegeven in figuur 
3.2.1 wordt gegeven daar: 

6 t = (d/Vwig) - (d/Vwater) (3.2.1) 

Uaar het faseverschil 6Cf) kan dan geschreven warden: 

t.(f) = dw( I /V . - I /V ) 
w~g water (3.2.2) 

De fase wordt gemeten als functie van het dikteverschil d. 
Het verband tussen 6Cf) en d is lineair en uit de 
richtingscaefficient van deze grafiek volgt Cals w en Vwater 
bekend zijn) de snelheid van het geluid in het materiaal 
waar de wiggen van gemaakt zijn. 

Net als de fase wordt de amplitude van het geluid bepaald 
als functie van het dikteverschil d. Hiervaar kan geschreven 
warden: 

A = A0 exp[ -d ·DJ (3.2.3) 

met A de amplitude van het gemeten geluid, 
Ao de amplitude bij d = 0, 
d het dikteverschil t.a.v. een referentiedikte, 
D de dempingsfactar. 

Wordt van 3.2.3 de natuurlijke lagarithme genamen van volgt: 

InCA) = lnC Ao) - d· D C3.2.lf) 

Uit de r.c. van de grafiek van lnCA) tegen d volgt de 
dempingsfactar. 

Het inlezen en verwerken van de gegevens wordt gedaan m.b.v. 
de computerprogramma's respectievelijk Saphie en Ba Czie 
Appendix). 

3.3 Uerificatie Meetmethode 

De meetmethode en meetapstelling is beproefd m.b.v. twee 
perspex wiggen. Doel hiervan was na te gaan af de methode en 
de gebruikte computerprogramma's aan de gestelde eisen 
voldoen. In figuur 3.3.1 staat de snelheid van een 
campressiegolf in perspex uit als functie van de frequentie 
van het geluid, gemeten met de hiervaar beschreven methode. 
De onnauwkeurigheid in de meting is verkregen daar rekening 
te houden met de onnauwkeurigheid in de gemeten fase als 
functie van de dikte en de onnauwkeurigheid in de wigvarm. 
In figuur 3.3.2 staat de dempingsfactar van een 
campressiegolf in perspex uit als functie van de frequentie. 
De onnauwkeurigheid is aak hier verkregen daar rekening te 
houden met de onnauwkeurigheid in de gemeten fase als 
functie van de dikte en de onnauwkeurigheid in de wigvarm. 
De metingen kamen avereen met eerdere metingen gedaan met 
andere meetmethoden, gedaan daar de auteur van dit werk 
CZANB7J. 17 
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Fi9uur 3.3.1: de snelheid van een 
coapressie9olf in perspex als 
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~ Parameterbepal~ng 

Uaar de vervaardiging van wiggen van poreus materiaal kan 
gebruik gemaakt warden van een plaat gesinterde glaskarrels. 
Deze glaskorrels hebben een diameter van 100-250 ~m en de 
pariengrootte is ~0-100 ~m. In de filtertechniek wordt deze 
verdeling aangeduid met de code P2. De plaat heeft een 
lengte en een breedte van 32 cm. De dikte is weergegeven in 
tabel ~.0.1 als functie van de caardinaten van de plaats op 
de plaat t.a.v. de rechteranderhaek. 

2388 2484 2419 2434 2433 2433 2426 2422 2393 2338 2286 2246 388 
2385 2418 2431 2448 2451 2446 2443 2432 2486 2362 2318 2252 275 
2388 2412 2442 2458 2463 2463 2468 2453 2423 2381 2338 2264 258 
2392 2419 2442 2458 2462 2473 2476 2473 2446 2485 2346 2278 225 
2398 2428 2447 2466 2476 2483 2486 2487 2468 2419 2359 2298 288 
2484 2421 2435 2457 2471 2476 2482 2486 2467 2423 2368 2386 175 
2482 2412 2438 2451 2478 2477 2485 2492 2475 2433 2366 2387 158 
2383 2408 2421 2448 2458 2482 2492 2496 2488 2450 2387 2338 125 
2378 2388 2488 2433 2448 2471 2482 2495 2485 2452 2482 2356 108 
2378 2374 2385 2485 2433 2468 2477 2486 2476 2446 2410 2376 75 
2360 2365 2377 2481 2423 2449 2456 2469 2459 2438 2411 2391 58 
2387 2395 2482 2426 2439 2466 2473 2473 2461 2444 2423 1938 25 
388 275 2s0 22s 200 175 1se 12s 100 75 se 2s 0 

Tabel 4.8.1: dikte van de poreuze plaat als functie van de plaats op de plaat. 
Vertikaal staan de vertikale plaatscoordinaten en horizontaal de horizontale 

-2 
plaatscoordinaten in mm t.o.v. de rechter onderhoek. De dikte is gegeven in 10 mm. 

Uit eerder werk C2ANB7J is gebleken dat gesinterde 
glaskorrels vaar dit soort doeleinden vrij inhomogeen kunnen 
zijn. Om de homogeniteit van de plaat te kunnen bepalen, 
werd om de plaat een lijst van perspex gemaakt welke aan 
twee kanten beplakt werd met plastic falie zodanig dat daar 
een gaatje in de lijst de luchtdruk in het poreuze materiaal 
verlaagd kan warden Czie figuur ~.0.1). 

Gevolg hiervan is dat de falie sterk tegen de plaat 
aangedrukt werd. Nu kan de plaat ander water geplaatst 
warden en m.b.v. de transducers daargemeten warden. De 
transducers werden verplaatst over de caardinaten van de 
plaat. Met behulp van deze methode werd de snelheid van de 
campressiegolf in het poreuze materiaal gemeten als functie 
van de plaats in de plaat. Deze snelheid staat in tabel 
~.0.2. 

Daar de transducers scheef te plaatsen Canders gezegd: daar 
de plaat scheef te plaatsen) wordt er eveneens een 
schuifgolf in de plaat opgewekt. 
In tabel ~.0.3 staat de snelheid van de schuifgolf uit als 
functie van de plaats in de plaat. 
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Tabel 4.0.2: de snelheid van een 3122 2970 
compressiegolf in de plaat (in meter 3113 2923 
per seconde) als functie van de 3105 2932 
plaats in de plaat. De 3068 2907 
onnauwkeurigheid is ongeveer 30 meter 3094 2843 
per seconde. 3142 2935 

3332 3067 
3399 3162 
3445 3244 

388 275 

1868 1763 1719 1726 1725 1734 1775 1826 
1782 1713 1686 1654 1638 1653 1693 1717 
1798 1688 1655 1585 1585 1585 1599 1630 
1748 1640 1593 1578 1548 1534 1541 1584 
1780 1672 1617 1571 1548 1492 1499 1541 
1764 1673 1579 1535 1513 1479 1465 1506 
1733 1673 1595 1556 1534 1492 1479 1499 
1759 1699 1610 1579 1542 1499 1492 1513 
1845 1759 1651 1626 1594 1556 1548 1555 
1829 1786 1742 1706 1648 1624 1631 1622 

- 1908 1865 1827 1809 1756 1747 1788 
300 275 250 225 280 175 150 125 

2955 
2973 
2807 
2739 
2751 
2755 
2733 
2810 
2983 
3824 
3148 

2S0 

1890 
1769 
1678 
1638 
1592 
1548 
1548 
1577 
1592 
1677 
1797 

100 

Figuur 4.~.1: om een poreuze plaat gesinterde 
glaskorrels is een lijst van perspex geplaatst zodanig 
dat tegen de voorkant en de achterkant van de lijst 
plastic folie gekit kon worden. Door de luchtdruk in 
de poreuze plaat te verlagen, via een gaatje in de 
perspex lijst, wordt de folie tegen de plaat 
aangedrukt. Nu kan m.b.v. twee transducers ultrageluid 
door de plaat gestuurd worden. 

3~~ 

29~~ 2863 2868 2941 2954 3~62 3166 3444 - 275 
2791 27S4 2754 2921 2929 2894 2981 33S6 - 2S0 
2729 2695 26S6 2654 2685 2771 2915 3327 - 225 
2692 2626 2593 2590 2S90 2668 2798 3304 - 2tl!l 
2700 2630 2598 2567 2590 2662 2762 3213 - 175 
2647 2603 2570 2538 2533 2627 2753 3203 - 150 
2678 2613 2567 2533 2556 2616 2736 3257 - 125 
2753 2649 2602 2S67 2618 267S 2797 3107 - 100 
2813 2752 2697 2653 2674 2682 2771 2945 75 
2956 2994 2832 2825 2788 29S4 2912 3894 St! 
3113 3856 3021 2976 2976 3828 3128 3243 25 

225 208 175 150 12S 188 75 se 25 8 

- 308 
1975 - 275 
1877 - 2Stl 
1788 - 225 
1737 - 200 Tabel 4.0.3: de snelheid van een 
1728 - 175 schuifgolf in de plaat (in meter per 
1679 - 158 seconde) als functie van de plaats in 
1623 - 125 de plaat. 
1693 - 180 
1718 1889 75 
1751 1906 58 
1866 25 

75 se 25 8 
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In de Biat theorie wordt gebruik gemaakt van een aantal 
parameters. Twee daarvan zijn de campressiemodulus Kb van 
het poreuze materiaal zonder vloeistor en de schuiFmodulus N 
van het poreuze materiaal Cmet or zonder vloeistoF). 
De snelheid Uc van een compressiegolF in een droog poreus 
medium wordt gegeven door: 

Uc = (Kb + '±N/3) ~ 
C 1-n) P s 

('±.0.1) 

waarin Ps is de soortelijke massa van de vaste Fase en n 
de porositeit is. 

Formule '±.0.1 wordt verkregen door in de Biet theorie de 
soortelijke massa van de vloeistor nul te stellen. 
De snelheid Us van een schuiFgolF in een droog poreus medium 
is: 

('±.0.2) 

Bij het bepalen van de snelheid van de schuiFgolF is 
rekening gehouden met het reit dat deze golF in de plaat een 
andere richting heeFt dan de golF buiten de plaat. 
Uoor de verhouding van de snelheden in het kwadraat geldt: 

2 2 
Uc/Us = CKb + '±N/3)/N Clf.0.3) 

De waarden van CKb + '±N/3)/N zijn als runetie van de plaats 
uitgezet in tabel '±.0.'±. 

31JIJ 
3132 2932 2955 2823 2755 2736 2745 2617 2625 2571J - 275 
3162 311J0 291J4 2847 2827 2776 2776 2713 2676 2522 - 258 
3042 3096 2877 2964 2891 2808 2755 2713 2727 2682 - 225 
3172 3177 2956 2910 2878 2857 2825 2674 2653 2595 - 208 
3043 3075 2894 2954 2886 3832 2933 2825 2796 2555 - 175 
3025 3019 3044 2974 2960 3019 3001 2829 2880 2689 - 150 
3187 2888 2936 2962 2902 2960 2933 2907 2856 2842 - 125 
3191 2984 31J46 3040 2951 3013 2960 2976 2877 2729 - 11J0 
3261 3041J 3092 2993 2981 3004 2937 2957 2838 2626 2431J 75 
3451 3134 3013 3002 3084 31J41 3001J 2938 2896 2766 2635 50 

- 2915 2849 2903 2854 2961J 291J2 2771J 2839 2811J 25 
301J 275 251J 225 201J 175 150 125 11J0 75 51J 25 0 

Tabel 4.1J.4: in de tabel staat 11JIJ0t1Kb+4N/3l/N uit als functie van de plaats in de plaat. 

Johnson & Plona CJOH82J nemen voor gesintarde glaskorreltjes 
de vaste verhouding Kb = 1,8 N. Zij doen dit om de gemeten 
snelheden Cvan 2 compressiegolven en een schuirgolr) zo goed 
mogelijk te ritten aan de Biet-voorspelde snelheden. Uit 
tabel '±.0.'± volgt echter een gemiddelde voor CKb + '±N/3)/N 
van 2,91±0,01 oFwel Kb = Cl,S7±0,01)N. 
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Op grond van bovenstaande metingen zijn twee wiggen en twee 
schijfjes uit de plaat gehaald. De plaatsen waar de wiggen 
uit de plaat gehaald zijn, zijn zo gekozen, dat de grootte 
van de belangrijke parameters worden geacht in de beide 
wiggen met elkaar overeen te komen. De schijfjes zijn zo 
gekozen dat de parameters van de wiggen liggen tussen de 
parameters van de schijfjes. De wiggen worden aangeduid met 
wig AB en wig EH. De schijfjes worden aangeduid met schijf C 
en schijf D. De plaatsen waar de schijven en wiggen uit de 
plaat gehaald zijn, staan aangegeven in figuur ~.0.2. 

300 

250 

200 

Wig AB Wig EH 
150 

100 

50 

300 250 200 150 100 50 

Figuur 4.8.2: de plaatsen waar twee wiggen en twee schijfjes uit de plaat gehaald zijn. 

~.1 Porositeit 
~==================== 

Een voorwerp met volume v en soortelijke massa P heeft een 
gewicht G: 

G = V p g Cmet g de valversnelling) (~.1.1) 

In water heeft dit voorwerp een gewicht Gw: 

Gw = v C p-pw ) g (~.1.2) 

waarin Pw de soortelijke massa van het water is. 
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Uoor de verhouding van de gewichten geldt: 

G IG = (p-p )/p w w (lf.1.3) 

Indien van een poreus medium het gewicht bepaald wordt, 
zowel droog als volledig verzadigd, hangend in water, kan 
m.b.v. formule lf.1.3 de soortelijke massa van de vaste fase 
bepaald worden. De soortelijke massa van het glas, waaruit 
de schijfjes en de wiggen bestaan, bleek 2222±3 Kg/m3 te 
zijn. Hierbij is ervan uitgegaan dat het poreuze materiaal 
volledig verzadigd is en dat er geen luchtbellen door het 
glas ingesloten zijn. 
De porositeit n van een poreus monster kan geschreven worden 
als: 

n = M/ C P U) (lf.l.lf) 

waarin M de massa en U het totale volume van het monster 
is. De porositeit is van de diverse stukken materiaal 
bepaald en staat weergegeven in tabel lf.l.l. 

stuk 
schijf C 
schijf D 

wig AB 
wig EH 

orositeit 
0,1f01f±0,010 
0,1f10±0,001f 
0,371f±0,001f 
0,396±0,003 

Tabel 4.1.1: de porositeit van de 
verschillende stukken poreus 
uteriaal. 

Het eerste wat opvalt is dat de porositeit van de twee 
wiggen lager is dan van de twee schijfjes. Dit is te 
verklaren door naar het productieproces te kijken. De wiggen 
worden vervaardigd door van balkjes materiaal een gedeelte 
af te frezen. Het glas wat weg gefreesd wordt, versplintert 
daarbij. Dit fijnkorrelig glas kan in de porien van de wig 
komen zitten. Daardoor wordt de porositeit lager. Omdat het 
versplinterde glas vooral in een dunne laag in de wig gaat 
zitten, wordt het porositeitverlagende effect als een 
oppervlakte effect gezien. Bij de meetmethode met de wiggen 
zijn slechts de bulk eigenschappen van het materiaal 
belangrijk en niet de oppervlakte eigenschappen. (althans, 
indien deze laatsten constant zijn over de oppervlakte van 
de wiggen). Uoor de bulkporositeit van de beide wiggen wordt 
daarom het gemiddelde van de beide schijfjes genomen 
(0,1f07±0,007). 

lf.2 Elasticiteitsmoduli 

In vergelijking lf.0.1 en lf.0.2 staan de snelheden van de 
compressiegolf en de schuifgolf gegeven als functie van o.a. 
de compressiemodulus Kb en schuifmodulus N. Met behulp van 
deze vergelijkingen kunnen Kb en N bepaald worden. De 
schuifmodulus N heeft een over de wiggen gemiddelde waarde 
C3,56±0,11f) GPa en Kb+lfN/3 een gemiddelde van (9,99±0,18) 
GPa. Daaruit volgt voor Kb een gemiddelde van C5,21f±0,39) 
GPa. De verhouding Kb/N bedraagt l,lf7±0,17. 
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~.3 Permeabiliteit 
~~~~============== 

Biot gebruikt in zijn theorie een constante b welke 
gerelateerd is aan de Darcy coefficient k, ook 
permeabiliteit genoemd, volgens: 

(~.3.1) 

waarin w de dynamische viscositeit en 
n de porositeit is. 

Welke definitie Biet hanteert voor de permeabiliteit volgt 
uit een vergelijking uit zijn artikel [8!056] Cpart 1). Deze 
vergelijking beschrijft de kracht op de vloeistof F in de 
porien en luidt: 

(~.3.2) 

hierin zijn ux en Ux de verplaatsingen van 
respectievelijk de vaste stof en de vloeistof. 

Indien de stroming in de porien quasistationair is wordt 
~.3.2: 

bé'l(U )/Clt = F 
x (~.3.3) 

Met bé'l(Ux)/é'lt als de snelheid V van de vloeistof gemiddeld 
over de porien volgt uit ~.3.3 met ~.3.1 als definitie voor 
de permeabiliteit: 

Een langzaam verlopende stroming wordt verkregen m.b.v. de 
opstelling zoals weergegeven is in figuur ~.3.1. 

Onder in een met water gevulde buis bevindt zich een poreus 
monster. Uit het ene einde van de buis kan het water vrij 
stromen. Het andere einde van de buis steekt een paar meter 
uit boven de uitstroomopening. Het water zal nu door het 
poreuze monster heen stromen en bij de uitstroomopening de 
buis verlaten. Het hoogteverschil h wordt gemeten als 
functie van de tijd. 

Voor de kracht F kan geschreven worden: 

F = n(foP/foL) 

met foP een drukverschil, 
foL een lengteverschil en 
n de porositeit. 

(~.3.5) 
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Figuur 4.3.1: opstelling 01 de 
per1eabiliteit te •eten. Onder in een 1et 
water gevulde buis bevindt zich een poreus 
IOnster waar het water doorheen stroo1t ten 
gevolge van een drukverschil welke ontstaat 
door een hoogteverschil. 

Het drukverschil op het monster onder in de buis ontstaat 
door het hydrostatisch drukverschil. Het verloop van het 
hoogteverschil h met de tijd t kan nu geschreven worden als: 

lnCh) = -k A P g t/CL ~ A1
) + Constante (~.3.6) 

waarin A de oppervlakte van het monster, 
A' de oppervlakte van de buisdoorsnede, 
P de soortelijke massa van het water, 
g de gravitatieversnelling en 
L de lengte van het monster is. 

Uit de r.c. van lnCh) tegen t volgt k indien A, P, g, L, ~, 
en A' bekend zijn. 
De permeabiliteit is op bovenstaande manier gemeten voor 
schijf C en schijf D. Schijf C had een permeabiliteit van 
(8,58±0,06)*10-12 m2 en schijf D van (8,66±0,06)*10-12 m2. 
De permeabiliteiten van beide schijfjes zijn bijna gelijk. 
Uoor de permeabiliteit van de wiggen wordt het gemiddelde 
genomen van de schijfjes namelijk (8,62±0,06)*10-12 m2. 
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~.~ Tortuositeit 
================ 

De tortuositeit is te bepalen op een electrische manier 
zoals beschreven is in paragraaF 2.2. Hiervoor is een cel 
gebruikt zoals weergegeven is in Figuur ~.~.1. 

conductivity cell 

1 kHz rva 

electrode 
I 

resistivity measuring bridge 

Figuur 4.4.1: een cel waarmee de tortuositeit van een poreus glasmonster bepaald kan worden. 
Een weerstandsbrug meet bij een wisselspanning de electrische weerstand tussen twee electroden. 

In de cel wordt een poreus monster geplaatst. De cel en het 
poreuze monster worden gevuld met een 0,01 molair KCl 
oplossing. Uervolgens kan de electrische weerstand gemeten 
worden tussen twee electroden m.b.v. een weerstandsbrug 
CMarconi Universa! Bridge TF2700). De weerstand wordt 
gemeten bij een 1 kHz wisselspanning om electrolyse tegen te 
gaan. Door de electroden te verplaatsen kan de 
geleidbaarheid van de KC! oplossing bepaald worden. De 
geleidbaarheid van de KCl bleek 0, 123±0, 00Y: ~ -1m-1 . Uerder 
bleek er een contact weerstand tussen de electroden te zijn 
van 16±Y: ~. 
De tortuositeit is van schijf C 1,9±0r2 en van schijf D 
1,9±0,1. Uoor de tortuositeit van de wiggen wordt 1,9±0,1 
genomen. 

Y:.S Effectieve porienstraal 
=========================== 

In het argument K van de frequentie correctiefactor FCK) 
wordt gebruik gemaakt van een effectieve porienstraal Rpor 
(vergelijking 2.2.5). Op grond van vergelijkingen 2.2.6 en 
2.2.7 en op grond van metingen van de tortuositeit, de 
porositeit en de permeabiliteit, wordt hier gekomen tot een 
effectieve porienstraal van (2,1±0,3)*10-5 m. 
Uoor de laagste frequenties van het geluid waarvan de 
snelheid en de demping gemeten is, geldt dan: 

K~9 CY:.5.1) 

Uoor hogere frequenties is K nog groter. Uit figuur 2.1.1 
blijkt dat voor deze waarden van K de hoge frequentie 
benadering, zoals gebruikt in benadering 2.1.21, geoorloofd 
is. 

2Eii 
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5.1 Eerste compressiegolf 

De meetmethode, zoals beschreven in paragraaf 3.2 en 
beproefd op perspex, is in ongewijzigde vorm toegepast bij 
het meten van de voortplantingssnelheid en van de demping 
van geluid in het poreuze materiaal. 

In figuur 5.1.1 staat het signaal weergegeven zoals de 
ontvangende transducer registreert in het geval van twee 
poreuze wiggen tussen de transducers. 

Tijd~ 

Figuur 5.1.1: het signaal zoals de ontvangende transducer registreert in het geval van twee poreuze 
wiggen tussen de transducers. 

Het is duidelijk te zien dat het signaal is opgebouwd uit 
verschillende pulsen welke na elkaar arriveren. Op sommige 
plaatsen lopen de pulsen zelfs in elkaar over. Deze 
verschillende pulsen ontstaan doordat de puls, welke de 
zendende transducer uitzendt, meerdere malen gesplitst wordt 
in meerdere pulsen bij de overgang van water naar poreus 
materiaal en omgekeerd. De meest linkse puls in figuur 5.1.1 
Cde snelste puls) is een puls welke een eerste 
compressiegolf is in zowel de eerste als de tweede wig. Deze 
puls kan redelijk goed fourier getransformeerd worden. 

De resultaten voor de voortplantingssnelheid en de demping 
van deze eerste compressiegolf staan weergegeven in figuur 
5.1.2 respectievelijk 5.1.3. Er is bij deze metingen weer 
gebruik gemaakt van de drie transducerparen. De hoogste 
frequenties van het hoogstfrequente transducerpaar komen 
niet goed genoeg door de wiggen heen om hiervoor goede 
metingen te kunnen doen. 
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Figuur 5.1.2: de voortplantingssnelheid van de 
eerste eoepressiegolf als functie van de 
frequentie. 
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Figuur 5.1.3: de deepingsfactor van de eerste 
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In de figuren 5.1.~ en 5.1.5 zijn deze resultaten vergeleken 
met de op grond van de Biot theorie verwachte resultaten. De 
theorie wordt in dit geval weergegeven door twee uiterste 
lijnen waartussen de waarden moeten liggen. De 
onnauwkeurigheid in de theoretische waarden zijn een gevolg 
van de ex~erimentele onnauwkeurigheid van de gemeten 
parameters. 

Het blijkt dat de gemeten snelheid redelijk goed overeenkomt 
met de theorellsch voorspelde waa~den. De gemeten 
dempingsfactoren vallen echter veel hoger uit dan de 
theoretisch voorspelde waarden. Voor hoge frequenties is dat 
wel te verklaren. De Biot theorie veronderstelt namelijk dat 
de golflengte klein is t.o.v. de korrelgrootte. Aan deLe 
aanname is voor lage frequenties beter voldaan dan voor hoge 
frequenties. Bij hogere frequenties Cbij kortere 
golflengtes) gaat het geluid de korrelstructuur steeds beter 
»zien» en wordt het geluid steeds meer verstrooid. 

Verder is de grote afwijking tussen theorie en metingen 
·wellicht gedeeltelijk te verklaren doordat de demping in de 
Biot theorie alleen geacht wordt te bestaan uit wrijving 
tu~sen de vaste stof en de vloeistof. De vaste stof is in de 
theorie volledig elastisch verondersteld. Het niet volledig 
elastisch zijn van de vaste stof veroorzaakt ook een 
demping. 
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Figuur 5.1.4: de voortplantingssnelheid van de 
eerste coepressiegolf. De theoretische waarden 
worden vergeleken met de geeeten waarden. 
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Figuur 5.1.5: de deepingsfactor van de eerste 
coepressiegolf. De theoretische waarden worden 
vergeleken eet de geeeten waarden. 
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5.2 Tweede comp~essiegolf 
========================= 

Uit figuuL 5.1.1 is niet te heLleiden welk pulsje afkomstig 
is van een golf welke een tweede compLessiegolf is in zowel 
de eeLste als de tweede wig. Dit komt dooL alleLlei 
Lefleeties en het in elkaaL oveLlopen van de veLschillende 
pulsjes. Dm deze stoLingen enigszins te veLmindeLen zijn de 
wiggen scheef tussen de tLansduceLS geplaatst (zoals 
weeLgegeven is in figuuL 5.2.1). 

Figuur 5.2.1: de wiggen worden scheef tussen de transdurers geplaatst. 

Het effect hieLvan is dat de intensiteit van de eeLste 
compLessiegolf Cwelke een bepaalde kLitische hoek heeft) 
steLk veLmindeLd woLdt. In figuuL 5.2.1 staan eveneens vijf 
stLalen getekend. Deze stLalen zijn zo getekend dat ze, op 
basis van engeveeL bekende snelheden van de veLschillende 
golven, met de WBLkelijkheid cveLeenkomende Lichtingen 
hebben. De hieLVOOL gebLuikte snelheden staan VOOL de 
veLschillende golven weeLgegeven in tabel 5.2.1. 

golf 
BBLSta COmpL. 
tweede compL. 
schuifgolf 
golf in wateL 

snelheid Cm/s) 
2750 
1000 
12'i:0 
1'i:80 
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Tabel 5.2.1: de geschatte snelheid van de 
verschillende golven. 



De vier stralen welke geen reflecties hebben zijn afkomstig 
van alle combinaties van eerste en tweede compressiegolf in 
de eerste en de tweede wig. Het blijkt dat ze alle door een 
ontvangende transducer waargenomen kunnen worden. Ook al 
worden de wiggen uver een grotere hoek gedraait dan de 
critische hoek voor de eerste compressiegolf dan nog kan er 
door de geometrie van de wiggen een eerste compressiegolf 
ontstaan in de wiggen zoals de vijfde straal in figuur 
5.2.1. Deze straal kan ook door de ontvangende transdiJeer 
gedetecteerd worden. Er zij nog opgemerkt dat vele 
reflecties en stralencombinaties in de figuur weygelaten 
zijn. De tijd, die nodig is voor de getekende golven om de 
ontvangende transducer te bereiken vanaf het moment dat de 
oorspronkelijke golf op de eerste wig valt, staat 
weergegeven in tabel 5.2.2. 

golf 
1 
2 
3 
Lf 
5 

tijd Cin 
1,17Lf 
1,212 
1,1Lf0 
1,182 
1,162 

-4 10 sec) Tabel 5.2.2: de tijd van de verschillende golven 
uit figuur 5.2.1. nodig om de ontvangende 
transducer te bereiken vanaf het moaent dat de 
oorspronkelijke golf invalt op de eerste wig. 

Er is nu getracht die puls, welke afkomstig is van een 
tweede compressiegolf in beide wiggen, zo goed mogelijk van 
andere pulsjes te scheiden door de hoek, waaronder de wiggen 
staan, te varieren en de plaats van de transducers te 
varieren. De ontvangende transducer registreert dan het 
signaal zoals is weergegeven in figuur 5.2.2. 

Tijd 

ze compressiegolf 

Figuur 5.2.2: het signaal zoals de ontvangende transducer registreert in het geval van twee poreuze 
wiggen scheef tussen de transducers. 



De hoek tussen de invalsrichting van de bundel en de normaal 
op het voorvlak van de eerste wig was hierbij ~9 graden. 
Uoor deze puls is de meetprocedure gevolgd. Alleen met de 
laagstfrequente transducer konden metingen uitgevoerd 
worden, omdat hogere frequenties niet door de wiggen heen 
kwamen. Omdat de wiggen scheef staan, kunnen de wiggen over 
een kleinere afstand t.o.v. elkaar verplaatst worden dan bij 
loodrechte stand. De bundel moet immers geheel in de wiggen 
blijven lopen. Uit de meetprocedure volgen de waarden zoals 
weergegeven is in figuur 5.2.3 en figuur 5.2.~. 

Deze resultaten zijn niet erg nauwkeurig. De 
voortplantingssnelheid varieert nogal sterk met de 
frequentie en de dempingsfactor wordt soms zelfs negatief. 
Aangezien dit niet mogelijk is, moet geconcludeerd worden 
dat de puls zoals weergegeven is in figuur 5.2.2 
"verontreinigd" is met allerlei andere signalen. Uoor de 
volledigheid is in figuur 5.2.5 en 5.2.6 de 
voortplantingssnelheid en de dempingsfactor gegeven van de 
tweede compressiegolf berekend met de Biot theorie. 
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Figuur 5.2.3: de voortplantingssnelheid van de 
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========================================== 

Bij de meetmethode is ervan uitgegaan dat de zendende 
transducer een cilinder-vormige bundel uitstraalt met een 
homogene intensiteit. Dit is in werkelijkheid niet zo. Dit 
staat weergegeven in figuur 6.0.1. 

ka=l 

(a) 

, ka=3 

(c) 

ka=2 

(b) 

ka=4 

(d) 

o• 

ka=lO 

({) 

Figuur 6.0.1: richtingskarakteristieken van een transducer voor verschillende ~aarden van ka. 

Een transducer straalt vermogen uit in verschillende 
richtingen afhankelijk van de waarde van ka Cmet k het 
golfgetal en a de straal van de transducer). Een ontvangende 
transducer geplaatst recht tegenover de zendende transducer 
zal een signaal ontvangen afhankelijk van de afstand z van 
de twee transducers. De druk P op de ontvangende transducer 
kan geschreven worden Cvoor één frequentiecomponent) als: 

P = Re[(P) exp(-iwt)] 
av 

waarin w de hoeksnelheid, 
t de tijd, 
Re[ ] het reele deel van [ ] en 
(P) een complexe amplitude ~s. av 

(6.0.1) 



Als nu aangenomen wordt dat de punten van de zendende 
transducer trillen loodrecht op het transduceroppervlak en 
dat alle punten in fase trillen dan kan volgens Bass CBASSBJ 
voor CP)~ in goede benadering geschreven worden: 

(P) 
av (pvow/k)exp(-ikz) 

2 

x{I-(1- ç )[Jo(Ç)+iJl(Ç)]exp(-iç) 
2k2 a2 2 

- _ç ___ [iJl(Ç)/Ç]exp(-iç)} 
k2a2 

I 

met Ç = (k/2)[(z2+4a 2) 2-z] 

waarin p de dichtheid van de vloeistof en 

(6.0.2) 

va de snelheidsamplitude van de transducer ~s. 

De over het oppervlak van de transducer gemiddelde 
drukamplitude, welke de ontvangende transducer ontvangt, 
staat, als functie van de afstand, weergegeven in figuur 
6.0.2 voor twee waarden van ka. 
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Figuur 6.~.2: de gemiddelde drukamplitude op de ontvangende transducer als functie van zA/a1
, waarin 

z de afstand tussen de transducers, A de golflengte en a de straal van de transducer oppervlakte is, 
voor twee waarden van ka. 

Bij de meetmethode worden er twee wiggen tussen de 
transducers geplaatst. Om het effect hiervan op het 
ontvangen signaal te bepalen, wordt bekeken wat de gevolgen 
zijn van het plaatsen van een plaatje tussen de transducers. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de transformatieregels 
zoals gegeven door Yariv en Yeh CYARB~J. Deze 
transformatieregels beschrijven, in een paraxiale 
benadering, de transformatie van een lichtstraal of van de 
kromtestraal van een bolgolf bij het doorlopen van een 
optisch element. 
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De transformatie van een lichtstraal wordt beschreven door: 

(6.0.3) 

waarbij r de afstand tot de optische as en r' de 
afgeleide naar de lengte van de as is Cr' = dr/dz). 
Lichtstraal 1 wordt getransformeerd naar lichtstraal 2. De 
transformatie van een kromtestraal q wordt beschreven met de 
elementen van de transformatie matrix. Een bolgolf met 
kromtestraal q1 wordt getransformeerd naar een bolgolf met 
kromtestraal q, en wel volgens: 

q = Aq1 + B 
1 Cq

1 
+ D 

C6.0.lf) 

In de situatie, in het bovenstaande geschetst, zijn van 
belang de volgende optische elementen met bijbehorende 
matices: 

(1) lineaire 
translatie 

(2) dielectrisch 
scheidingsvlak. 
brekingsindices 
n en n . 

out 

(6.0.5) 

out 

(6.0.6) 

Voor de situatie geschetst in figuur 6.0.3 wordt de matrix: 

1+1 1 +d~) n2 (6.0.7) 
1 

L d ( 

Figuur 6.9.3: schematische weergave van een plaatje 1et dikte d en brekingsindex n1 in een medium met 
brekingsindex n1. 



0 
Een ingaande straal (~) wordt getransformeerd naar: c Cl+l::d~:l) (6.0.8) 

Golven met een oorspronkelijke kromtestraal q krijgen na de 
transformatie de kromtestraal q': 

I I q = q+l+l +d (6.0.9) 

De afstand tussen de transducers is l+l 1 +d (zie figuur 
6.0.3). De schijnbare afstand tussen de transducers t.g.v. 
het plaatje tussen de transducers is, afgaande op de 
formules 6.0.8 en 6.0.9, 1+1' +dCn1/n1l. Het lijkt alsof de 
afstand tussen de transducers vergroot is met een afstand 
dCn1/n~-1). Indien niet de brekingsindices maar de snelheden 
in beide media gebruikt worden, geldt voor de schijnbare 
vergroting van de afstand tussen de transducers Az: 

(6.0.10) 

met v1 en vL de snelheden in medium 1 en medium 2. 

De verplaatsing van een van de wiggen loodrecht op de bundel 
heeft tot gevolg dat er een schijnbare vergroting van de 
afstand tussen de zender en de ontvanger met de waarde ~z 
plaatsvindt: 

De schijnbare dempingsfactor Ds die daarvan het gevolg is, 
kan geschreven worden met: 

(6.0.12) 

hierin is A de over de ontvangende transducer gemiddelde 
druk amplitude. 

De schijnbare dempingsfactor is numeriek geschat door met 
vergelijking 6.0.2. de amplitudes te bepalen voor transducer 
afstanden corresponderend met d=2,00 respectievelijk 2,01 cm 
en vervolgens het differentie quotiënt te nemen. Dit is 
gedaan voor afstanden tussen de transducers van 0,1 meter 
tot 0,2 meter. Uoor de snelheid in de plaatjes wordt 2700 
m/s genomen en voor de snelheid in water 1500 m/s. De 
berekende waarden staan weergegeven in figuur 6.0.~. 

Het blijkt dat de schijnbare dempingsfactor niet groter is 
dan 5 per meter en een oscillerend karakter heeft. Uoor 
sommige frequenties is het negatief maar het is overwegend 
positief. Gezien de onnauwkeurigheid in voorgaande metingen 
van de dempingsfactor hoeven de voorgaande resultaten niet 
aangepast te worden. Tenslotte zij nog opgemerkt dat het 
effect kleiner is als de snelheid in de wiggen (plaatjes) 
kleiner is, om geheel te verdwijnen indien de snelheid in de 
wiggen gelijk is aan de snelheid in het water. 
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Figuur 6.e.4: de schijnbare dempingsfactor ten gevolge van de bundelvorm als functie van de 
frequentie en de transducerafstand. 



======================== 

De conclusies, welke getrokken kunnen worden uit dit werk 
zijn hier nog eens samengevat. 

De meetmethode, zoals beschreven is in paragraaf 3.2, is 
goed te gebruiken om de voortplantingssnelheid en de 
dempingsfactor van compressiegolven in homogene 
materialen zoals perspex bepalen. Uoor materialen met 
ongeveer met perspex overeenkomende akoestische 
eigenschappen is de meetmethode ook bruikbaar. 

- Ervaring met de gesinterde glaskorreltjes leert dat het 
moeilijk is homogene stukken poreus materiaal te 
verkrijgen. Gevoelig voor inhomogeniteiten zijn vooral de 
compressiemodulus en de schuifmodulus van het poreuze 
materiaal. 

- Uoor het bepalen van de eerste compressiegolf in 
gesinterde glaskorrels is de meetmethode geschikt. 

- De voorplantingssnelheid van de eerste compressiegolf 
berekend m.b.v. de Biot theorie komt redelijk overeen met 
de gemeten waarden. 

- De dempingsfactor van de eerste compressiegolf berekend 
m.b.v. de Biot theorie komt niet overeen met de gemeten 
waarden. Mogelijke redenen zijn dat het geluid aan de 
korreltjes verstrooid wordt en dat de Biot theorie geen 
rekening houdt met het niet volledig elastisch zijn van 
de vaste stof. 

De meetmethode is niet geschikt voor het bepalen 
van de voortplantingssnelheid en de demping van de tweede 
compressiegolf. Uoor een betere meetmethode is het nodig 
het aantal reflecties te verminderen. Dit kan het beste 
gedaan worden door slechts 1 plaatje Cmet wat voor vorm 
dan ook) tussen de transducers te plaatsen. Uerder is met 
het verdraaien van een plaatje tussen de transducers vaak 
betere resultaten te verkrijgen. 

- De vorm van de geluidsbundel, welke de zendende 
transducer uitzendt, heeft invloed op de gemeten 
dempingsfactor. De daaruit volgende correctie voor de 
dempingsfactor blijkt in de gegeven omstandigheden 
kleiner te zijn dan de dempingsfactor. 
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--~-----------------
Frequentiekarakteristieken van de drie paren transducers 
Panametrics U301, U302 en U30~. 
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A p p n:-::31 1r11cl .::i. :x~ B 
==================== 

Programmatuur 
================ 

In het werk is gebruik gemaakt van de programma's Sophie en 
Bo. Deze programma's zijn in de taal PEP geschreven. Uoor 
het runnen moet de M68000-computer opgestart worden met de 
instructie: 
QL PEPB.PEQ 
Er verschijnt dan anderhalve regel puntjes op het scherm 
gevolgd door END. Uervolgens typet men in IN C<RETURN>) en 
GO C<RETURN>). Dan vraagt het systeem om de user id welke GR 
is. Daarna moeten een aantal programma's geladen worden 
waarvan het programma Sophie gebruik maakt. 
Deze programma's zijh: 

1) RAD:GKS68.RAC 
2) RAD:GKSAPP.RAC 
3) GKD:ffTI68.GKC 
'±) ADMSBI 

Het laden van het eerste programma gaat als volgt: 
LOAD RAD:GKS68.RAC ofwel 
GET RAD:GKS68.RAC gevolgd door RUN. 
Zo worden ook de andere programma's geladen. Nu kunnen de 
programma's Sophie en Bo gerunt worden. 

Het programma Sophie haalt het signaal binnen als functie 
van de tijd. Uervolgens worden de grenzen gezet over het 
gebied wat fourier-getransformeerd moet worden. Wat binnen 
deze grenzen ligt wordt fourier getransformeerd. Uervolgens 
wordt een array weggeschreven waarvan de eerste helft de 
fases bevat van de verschillende frequenties en de tweede 
helft de amplitudes van de verschillende frequenties. 

Het programma Bo laadt alle arrays welke met Sophie zijn 
weggeschreven. De volgorde is hierbij belangrijk. Omdat 
slechts de gereduceerde fases gemeten worden, moeten bij 
sommige fases een veelvoud van 2~ opgeteld worden. 
Uervolgens berekent het programma de snelheid Czie formule 
3.2.2). De dempingsfactor wordt berekend door eerst de 
natuurlijke logarithme te nemen van de amplitudes en 
vervolgens gebruik te maken van formule 3.2.'±. 



Appendix C 
==================== 

Elasticiteit 
================ 

Omdat voortplanting van geluidsgolven beschreven wordt met 
behulp van de elasticiteitsleer, worden sommige begrippen 
hieruit hier kort belicht. 

De plaats van een punt in een lichaam wordt weergegeven door 
middel van de coordinaten (xx,xy,xz) van zijn plaatsvector 
ten opzichte van een referentiepunt en een orthonormale 
basis. Na een deformatie van het lichaam bevindt dit punt 
zich op een andere plaats (x~,x',x~). De verplaatsing wordt 
weergegeven door de verplaatsing~vector (ux,uy,uz) welke 
gedefinieerd is als: 

u. = x~ - x. 
~ ~ ~ i E {x,y,z} Cc.l) 

Verplaatsingen worden weergegeven met behulp van een tensor, 
de zo genaamde rektensor. Deze rektensor (uik) is 
gedefinieerd als: 

I dUi dUk dUl dlil 
u ;k = ï (-')- + -'\- + -')- -')-) 
~ oxk oXi oXi oXk Cc.2) 

Uit de definitie blijkt dat de tensor symmetrisch is 
(uik=uki) . Uoor kleine deformaties kan de laatste term in 

c.2 verwaarloosd worden ten opzichte van de twee eerste 
termen. De rektensor wordt dan: 

dU. dUk 
U - ! (--~ + --) 

ik - 2 3xk 3xi Cc.3) 

Ten gevolge van de kleine deformaties ontstaan in het 
lichaam krachten die de deformatie op willen heffen. Deze 
interne krachten verschillen van plaats.tot plaats in het 
lichaam. Met behulp van de kracht (F 1,F 2 ,F 3 ) op een bepaalde 
plaats wordt de spanningstensar oik gedefinieerd met: 

Cc.lf) 

Het spanningstensar element 0 ik vertegenwoordigt een kracht 
in het vlak loodrecht op de i-as werkend in de k-richting. 
Uoor kleine deformaties wordt de spanning in een lichaam 
geacht recht evenredig te zijn met de grootte van de 
deformatie. Deze aanname staat bekend als de wet van Hooke. 
De zes elementen van de spanningstensar zijn dan lineaire 
functies van de zes elementen van de rektensor, i.e.: 
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XX 

CJ 
yy 

CJ zz 
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c3s c36 

eik materiaalconstanten zijn. 

u 
XX 

u 
yy 

u 
zz 

u 
xy 

u 
yz 

u zx 

Cc.S) 

De spanning in het materiaal kan gezien worden alsof deze 
een potentiele energie bezit. Deze energie e kan met behulp 
van de componenten van de spannings- en rektensor geschreven 
worden als: 

Cc.6) 

met de eigenschap: 

uik = ae/aaik Cc.7) 

In een isotroop medium is c.S symmetrisch. Uoor de 6 bij 6 
matrix in c.S geldt dan: 

c = c 
mn nm 

(m, nE {I , 2, 3, 4, S, 6}) Cc.8) 

De vergelijkingen c.6 en c.7 worden door Landau en Lifshitz 
[LAN86J via de thermodynamica afgeleid. 
In het meest algemene geval heeft de 6 bij 6 matrix in c.S 
21 onafhankelijke componenten. In het geval van homogene 
isotrope media wordt dit aantal gereduceerd tot 3 elastische 
constanten omdat: 

- puLe normaalspanningen geen glijding tot gevolg kunnen 
hebben, 

- pure schuifspanningen geen uitrekking of compressie tot 
gevolg kunnen hebben, 

- pure schuifspanningen alleen glijding kunnen veroorzaken 
in het vlak van de aangelegde spanningen. 

Met deze voorwaarden kan c.S geschLeven worden als: 

CJ c11 uxx + cl2(uyy + u ) 
XX zz 

CJ cl] uyy + cl2(uzz + u ) yy XX 

CJ cl! uzz + cl2(uxx + u ) 
zz yy 

CJ c44uxy Cc.S) xy 

CJ c44uyz yz 

CJ c44uzx zx 



Er blijven 3 constanten over die met elkaar in verband staan 
volgens de relatie: 

C44 =~(Cl!- CI2) Cc.10) 

Er zijn dus twee onafhankelijke materiaalconstanten. 
Geschreven met behulp van de Lama-constanten (À en w) geldt: 

c12 =À, c44 = w, c11 = À+2w Cc.ll) 

Uit c.S kunnen de volgende vergelijkingen gehaald worden: 

À+W [0 - À 
u 

w (3À+2w) 2(À+w)(0y/0zz)] XX XX 

À+W [0 
À ) ] u w(3À+2w) 

(0 +0 
yy yy 2 (À+w) zz XX 

À+W À Cc.12) 
u w(3À+2w) 

[0 2(À+W)(0xx+0yy)] zz zz 

u 0 /w, u = 0 /w u = 0 /w 
xy xy yz yz , zx zx 

In de praktijk worden vaak de volgende uitdrukkingen 
gebruikt: 

~= À + 2w/3 

À 
Tl 2(À + W) 

E 
w(3À + 2w) 

À + w 
Cc.13) 

G = W 

met de benaming: 
~ de bulkmodulus, 
Tl de constante van Poisson, 
E de elasticiteitsmodulus of modulus van Young, 
G de schuifmodulus. 
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