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Samenvatting 
Theoriën die golfvoortplanting 1n verzadigde poreuze mate
rialen beschriJVen, voorspellen, uitgaande van een contlnu
ü mb e nadering, twee mogelijKe voortplan tingss nelheden voor 
longitudlnale golven. Geprobeerd is, aan de hand van een 
eerder gepubllceerd experiment van .Johnson & Plona, beide 
golfsoorten in verschUlende materialen aan te tonen. In een 

dit gemaa!{t van aan elkaar· geliJmd zand is 
treedt 1n cll t materiaal te sterKe ver
poreuze monsters opgebouwd uit gesinterde 

wel . geluKt. Tevens is een begin gemaaKt 

poreus materlaai 
niet gelukt, er 
str·ooiing op. In 
glasKorrels is d1t 
met het meten van cte fr·equentie-afhankeliJkheld van voort
plantingssnelhe,ien en dempingscoëfflciënten. De eerste re
sultaten lijKen de bestaande theor1ën Kwalitatief te onder
steunen. Verder suggeren deze resultaten een scherpe afsniJ
frequentie voor de transmissie van één van beide golven. 
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Inleiding 
Voortplanting van geluid in inhomogene media, opgebouwd uit 
een vaste en een vloeibare fase, is voor het eerst in de 
vijftiger jaren theorettsch beschreven. De beschrijvingen 
van de golfvoortplanting voorspellen twee compress1e-, of 
longitudinale golven, in plaats van één, en een enRele 
schuif-, of transversale, golf. Een tweede compressiegolf 
wordt mogelijk gemaa.l-;t (ioor de extra vriJheldsgraac1 die het 
materiaal heeft ten gevolge van het vloeibaar ZiJn van de 
tweede fase. Zowel de voortplantlngssnelheid als rle dempmg 
van vooral de tweede compress1egolf 'NOI'den in hoge mate 
beinvloed door de aard van de interactle tussen beide fasen. 
BlJ lage frequentles worc:J.t_ c1e interacue voornameliJk be
paald door viskeuze Krachten, bij hoge frequenties door 
traagheidskrachten. De preci~ze vorm van de 1nteractie 1s 
min of meer speculatief. 
Experimentele bevestiging van de aanwez1gheid van twee com
pressiegolven is pas in het begin van de tachtiger Jaren 
gelukt. Eén van de experimenten waar de twee golven aange
toond zijn, 1s gedaan binnen cle va kg roep transport fysica. 
Dit experiment is met behulp van een schokbuis uitgevoerd. 
Een doel van dit afstudeerwerk 1s het poreuze materlaai dat 
in de schokbuisopstelling gebr'uikt is, 1n een andere confl
guratie op golfvoortplanting te testen en de resultaten van 
beide technleken te vergelijken. De opstelllng die hiervoor 
gebruikt zou moeten worden is gecopi eerd van een opstelling 
waarmee Johnson & Plona ook d~ twee golven struktuur hebben 
aangetoond. Deze techniek maa.kt gebrul!{ van de voortplanting 
van ultrageluid-pulsjes. Het gebruik van ultrageluid maa.kt 
uit voering van het experiment veel eenvoudiger. 
Een tweede doel van dit werk was het exper1ment van .Johnson 
& Plona verder uit te breirlen, aoor op de ontvangen pulsjes 
een frequentie-analyse te doen. Gehoopt werd op deze WiJZe 
het frequentie-afhankellJke verloop van de voortplantings
snelheden en dempingscoëfficiënten op meer kwantitatieve 
wijze als hiervoor in kaart te kunnen brengen. 
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~I C-olfvoortplanting m p)reuze materialen 

Wanneer m een materlaai spra.I<e is van meerdere continue 
med1a, waarbiJ een van deze met1ia vloeibaar, gasvorm1g of 
een mengsel van beide 1s, is het gedrag van een zich in dlt 
ma ter ia a 1 voortplan ten de compress1egol f ster· k verschillend 
van het gedrag van een compressiegolf in een homogeen mate
rlaaL Met het begr1p continu wordt in dit geval bet1oel.d dat 
geen van de verschillent1e media wordt ingesloten door cle 
andere. Het veranderde gedrag kan verklaard worden 11oor, in 
de eerste plaats veranderde spann1ngs-rek relaties en in de 
tweede plaats door interactiekrachten optredend tussen de 
diverse fases veroorzaai<t t1oor de relatleve beweging van de 
fasen ten opzichte van ell<aar·. De eerste beschriJVingen van 
golfvoortplanting in poreuze materlaten Zljn gegeven door, 
Zwil<l<er· [li t. 1] voor het geval dat t1e tweede fase gasvorm::.g 
is en 11oor Biot [llt. 2] en .Josselln de .Jong [lit.3] 1n een 
meer algemeen geval (een vloeibare tweede fase). 

1.2 De Biet-theorie 

In de literatuur wordt· bij de beschouwing van golfverschiJn
selen in poreuze materialen in het algemeen gerefereerd aan 
de Blot-theorie. Deze theorie is essentleel een continuüm
theorle, dat wll zeggen deze theor1e gaat u1t van macrosco
pische materiaal eigenschappen. De afleiding van de golfver
gelljklngen is afgezien van de u1tgangspunten analoog aan de 
afleiding van de golfvergelijKing in een homogeen materiaal. 
Het meest in het oog springende verschll met golfvoortplan
ting 1n een homogeen materiaal is het optreeJen van twee 
compressiegolven elk met een eigen voortplantingssnelheid. 
In de limiet voor een poreus mc:1ter1-.aal clat een veel grotere 
bulk compressiemodulus heeft als de er doorheen stromende 
vloeistof vertegenwoordigt de mode met de hoogste voortplan
tingssnelheid de in-fase beweging van het poreuze rn.a teriaat 
met de vloeistof. De andere mode vertegenwoordigt de uit
fase beweging van het poreuze mater1aa1 en vloeistof. wan
neer de vloeistof compressiemodulus n1et verwaarloosbaar 
I<lein ten opzichte van de compressiemodulus van het poreuze 
materiaal is, ~an er niet meer van een zuiver in of uit fase 
beweging gesprol<en wo reten. 
Doordat de langzame mode gerelateerd is aan de uit-fase 
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van vloeistof en matrix zal door 
heldsverschlllen tussen beide fase sterke 
optreden. De snelle mode zal van we ge een 
veel minder sterK gedempt Zijn. 

de grote snel
visKeuze demping 
soortgeliJKe reden 

Voor wat de schuifgolf betreft Zljn r1e verschillen 
homogeen medium veel klemer. 
mogelijK welke een met de 
baar dispersieverloop heeft. 

Hier is slechts één 
snelle compressiemode 

1.3 Experimenten aan golfvoortplanting 

met een 
mode 

vergelijK-

Alhoewel de Biot-theorie van de eerste helft van (ie jaren 
vijftig stamt, is de twee golven struKtuur pas in het begin 
van de jaren tachtig experimenteel aangetoond. .Johnson & 

Plona [lit. 4) hebben beide golven met behulp van de voort
planting van ultrageluld pulsJes in door sinteren geconsoli
deerde korrelmaterialen aangetoond. van de Kogel e.a. [li t. 
7], en Van der Gr·inten e.a. [llt. 8], hebben dit gedaan door· 
de poriënvloeistof stapvormig te belasten met behulp van een 
schol<buis. Het materiaal wat ZiJ hlerbij gebruil\ten was aan 
ell\aar gelijmd zand. 
Ult beide experimenten blijkt zowel Kwalitatief als r~wanti

tatief een goede overeenkomst van de gemeten voortplantings
snelheden met de door de Biot-theorie voorspelde waarden. De 
groot te van (ie dempingsfactoren is alleen door Van der 
Grinten 
tweede 

e.a gemeten. 
compressiegel f 

Zij 
die 

vonden een 
s1gni fican t 

tionaire theoretische waar·r1e. 

dempingsfactor voor 
groter is dan de 

1.4 Het experiment van Johnson & Plona 

(ie 
sta-

Door .Johnson & Plona [li t. 4] is op zeer 
struktuur 
hebben dit 

eenvoudige wijze de 
in verzadigde 

gedaan in een 
aanwezigheid van een twee-golven 
poreuze materialen aangetoond. Zij 
ultrageluid experiment. De poreuze materialen die zij ge-
bruikten waren ondermeer aan elkaar gesinter-de glas- of 
metaal-korrels. Deze monsters werden met water· verzar1igd. De 
voortplantingssnelheden werden gemeten door cle looptijden 
door de poreuze monsters te bepalen. om de dl verse gol fsoor
ten van elkaar· en van allerlei reflectles te onder·scheiden 
werden de mons:ers onder een hoek met de voortplantingsrich
tmg van de ge~uiclsbundel geplaatst. Hierdoor worden rie 
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diverse golfsoorten ruimteliJK gesche1den. [flg. 1.1] 

fig 1.1 De opstelling van Johnm & Plona 

De modelparameters hebben ZiJ via externe experimenten be
paald. De belangr'ijkste hier·van ZiJn de bulk-compressie
modulus, de "schuif"modulus en (ie tortuosir.eit van het po
reuze materiaal. De eerste twee parameters hebben de voor de 
hand liggende betekenis voor de voortplantingssnelheden, de 
tortuositeit heeft vooal te ma!{en met de voortplantingssnel
held van (je tweer1e compr-essie-golf. Historisch gezien geeft 
deze tortuositeit aan wat de e:xtr·a weglengte is dle de 
vloeistof in het mater-iaal moet afleggen ten gevolge van het 
niet r-echt zijn van (je stromingsl<anaaltJes om een effectieve 
beweg1ng van rle vloeistof in het monster te mal<en. In het 
geval van golfvoor-tplanting l<an beter gesprol<en worden van 
een extr-a versnelling die de por-iënvloeistof onder-gaat ten 
gevolge van het met recht Zljn van cle str-omlngskanaaltjes. 
H1er-in is niet alleen de extr-a weglengte van belang maar
biJvoor-beel(l ool\ ver-nauwingen 1n de stromingsl<anaaltjes 
kunnen gr-ote invloed hebnen op deze extr·a versnelling. Door 
deze extr-a ver-snelling zal het macr-oscopisch lljken alsof de 
vloelstof een gr-oter·e massa heeft. Het verschll tussen de 
wer-kelijke en de schljnbare massa wor-dt de toegevoegde massa 
genoemd. Door de inter-actie van c!e vloeistof met t1et por-euze 
mater-iaal (wr-iJVing) zal deze toegevoegde massa in het alge
meen een complexe (de wr-iJVingskr-achten zijn n1et in fase 
met de tr-aagheidsKr-achten} en fr-equentie-afhankelijKe gr-oot
heid zijn. Op grond van de over-eenkomst tussen de ver-gelij
Kingen voor- de gr-oot te van de elektrische str-oom bij een 
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aangelegd spanningsverschil en de v1oe1stofstroom bij een 
aangelegd druKverschil, Kan de stationaire waarde van de 
tortuositeit uit 'ie eleKtrische geleidbaarheld van het met 
een geleldende vloelstof verzadigd monster bepaald worden. 
De waarde van de uit dit experiment bepaalde tortuositeit 
Komt overeen met de waarde voor een niet visKeuze vloeistof 
of, omdat de relatieve invloed van de wrijvingsKrachten 
afneemt ten op:nchte van de waarde van cJe traagheidsKrachten 
bij stijgende frequentie, met de llmiet voor een oneincllg 
hoge fr·equentie. .Johnson & Plona hebben met behulp van 
superfluïde helium de relatie tussen (:ie waart:le van de tor
tuositeit gevonclen uit elel<tr1sche geleldbaarhei':i en de 
waarde gevonden u1t de niet-visKeuze vloeistofstroom getest 
[lit. 5]. Deze relatie bleel< inderdaad op te gaan. Ooi< de 
waarde van de tortuositelt bij hoge frequentie bij gebr·uil< 
van een visl<euze vloeistof bleel< goed overeen te !<omen met 
de uit de andere exper1menten gevonden waarden. 

II De Biot-theorie 

2.1 de spannings-rel< relaties 

Op grond van symmetrie relat1es 
de beschouwcle ma ter1alen I<unnen 
tn homogene materialen · geldende 
relaties opgestelct worc:ten. 
Omdat het materiaal u1 t meerdere 
een vaste en een vloeibare fase) 

en het isotrope l<aral<ter van 
voor poreuze media, met de 

vergelijKbare, spanning-reK 

fasen bestaat (in dit geval 
zullen voor de verschiLlen-

de fasen aparte uitdruKKlngen voor de spannings-reK relaties 
gegeven moeten worcten. De spannings-tensar wordt gesplitst 
in twee delen, een cJeel vertegenwoor,:iigt de Krachten Ult.

geoefend op het vaste gedeelte van het materiaal het andere 
deel ver·tegenwoorcugt de Krachten op het v1oe1bare deel v.an 
het materiaal. 

-vaste-stof 
O'xx 'xy ·-rxz 
Tyx Oyy Tyz 

Tzx Tzy Ozz 
( 2. 1 al 
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-vloetstof 
s 0 0 

0 s 0 

0 0 s 

waarbiJ s wordt gegeven door, 

( 2. 1 b) 

s=-np (p is de druk, n c!e porositeit} 

De rek 1n het materlaai Ran op soortgelijke WiJZe gespiltst 
wor<1en, 

vaste-stof 

met, 

Waarbij, 

e xx Yxy Yxz 

Yyx eyy Yyz 

Yzx Yzy ezz 

( 2. 2 al 

staan voor de vaste-stof verplaatsing 1n respectievelijk de 
x, y en z richting 

vioeistof ( 2. 2 b) 

waarblj, 

staan voor de vLoeistofverpLaatsing in respectieveliJk de x, 
y en z richtlng. Het verband tussen de diverse spanningseem
ponenten en de bijbehorende vervormingen wordt dan gegeven 
door; 

T = I{v .. Ij I IJ (2. 3) 

s = Qe + RE: 

1 1 



met, 

' , J = x, y, z en e = ex + ey + e 2 

Deze relatles hebben dezelfde struKtuur als de vergellJKin-
gen voor 
geKoppeld. 

zuivere stoffen, 
De coefficiënten 

maar 
A en 

zijn via <1e Q-term aan elKaar 
N corresponderen met de 

Lamé-coèfficien ten. De waarden v·an 
waarden van de elasticiteitsmoduli 
wo.r·den afgeleid. [Appendix 1} 

2.2 Dynamika (geen v1skosi telt) 

A, N en Q kunnen uit de 
van r1e zu1vere stoffen 

Op grond van de voorwaarde dat '1e golflengte waarmee de 
spanningsv ar· ia ties zich voortplan ten Kle1n is ten opzichte 
van de 'KaraKteristieKe lengteschaal van de materiaalvaria
ties Kan een verzadigd poreus materiaal opgevat worden als 
een homogeen mater·iaal met aangepaste spanning-rek r·elatles. 
Bovendien Kan wanneer het volume element waarnaar gekeken 
wordt Klein is ten opzichte van de golflengte de vloeistof
stroom als incompressibel beschouwd worden. 
De totale !<inetische ener·gie per volume eenhei<1 kan dan 
geschreven worden als, 

De kracht uitgeoefend op 
vloeibare fase is geliJK 

qx = aê (PH U x + Pt2Uxl/ot2 

Ox = o2 ( Ptzu x + PzzUx l /ot2 

Nu geldt ooK cl at, 

( 2.. ~ ) 

respectieveliJk de vaste en de 
aan (bijv. 1n r1e x-richting}. 

( 2. 5) 
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zodat, 

( 2. 6) 

Samen met de spanning-rek re la ties (2.3) levert dit, 

( 2. 7 ) 
grad [Qe + RE. J = a2 ( Ptz.l.!. + p22u )/dt) 

Door van 
staan de 

beide vergelijkingen de ::.Uvergentie te nemen ont
golfvergellJl<ingen voor de compressie-golven. 

( 2. 8) 

(P=A+2N) 

de De golfvergeliJKingen voor 
nemen van de rotatie van 
(met rot (.!J.) = !& en rot (Q) = 

schuifgolven volgen 
2.7. 

uit het 
de vergelljkingen 

Q) 

2.3 De beteKenis van Ptt• Ptë en P22 

Wat de relatie van de dichthe(:1en 
dichtheden van de zuivere stoffen is kan 
aantal gedachtenexperimenten achterhaald 

1} Stel .!J.=Q 

de kmetische energie wordt dan, 

13 

( 2. 9 ) 

Pij met de 
met behulp van 

worden. 
een 



waarbij pf de dichtheid van de vloeistof 1s 
Ps de dichtheid van de vaste stof is 

en n de porositeit is. 

De kracht uitgeoefend op de vloeistof wordt, 

zodat npt=Ptz+Pcê en (1-n)P5=Pu+Pt2 

2) Stel Q=O, 

dan wordt de kracht uitgeoefend op de vaste stof, 

en 

de kracht op de vloeistof. 

Aangezien deze krachten gelijk maar tegengesteld ZiJn moet 
gelden dat 

Pt2< 0. 

Blijkbaar verte gen woor digt Piê een extra 
die in beweg1ng gebracht moet worden wanneer de 
opzichte van de ander·e bewogen wordt. 

Samengevat levert <1i t, 

(a is 
van de 

Pu= ( 1-n) p5+ Pa 

hierbij een zuiver· 
geometrie afhangende 

14 
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massa 
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2.4: De dispersie-relatles 

a) Schuifgolven 
Uit de golfvergelijRingen 2.9 Ran Q.. geëlimineer<1 
worden, 

en 

Substitutie van een vlaRRe-golf oplossing volgens, 

,!U=<!.&>exp(' (wt-ts.·r:.l) 

levert, 

N. B. I;J st a at voor de hoek frequent i e , 
!U voor rot (JJ) ! . 

b) Compressiegolven 

De golfvergelijkingen ZlJn, 

( 2. 11 ) 

( 2. 8) 

Substitutie van harmonische oplossingen levert het volgende 
stelsel vergelijkingen, 

Wil dit stelsel oplosbaar Zljn, moet gelden 
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U1twerken levert de dispersie-relatie, 

{ 2. 12 l 

waarbij .i gegeven wordt door, 

Er bllJken dus voor compressiegolven twee voortplantings
snell"leden mogeliJ!{ te zijn. 

Voor de verhouding tussen 

2.5 Dynamika (met viskositelt) 

de c. 
"I en geldt, 

( 2. 13) 

In werkelijkheid zal de poriênvloelstof geen verwaarloosbaar 
kleine visi<osi te i t hebben. Hierdoor ZiJn de Euler-vergelij
Y.ingen 2..5 niet meer correct, er moet een extra term toege
voegd worden die de viskeuze diss1patie vertegenwoordigt. 

b 1s een doorlatendheidsconstante die blJVoorbeeld met rJe 

Darcy-coëfficlën t voor de door la tendhei(1 samenhangt. 

Toevoegen van deze term levert in de vergelijkingen 2..7 

( 2. 14) 

Ver·~1er-e uit werKing levert, 

a) voor schuifgolven, 
door substitutie van een harmon1sche oplossing 
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-<.,}I Pt'Ct+ p.,ç,)- i b'JJ ( Ct-C') = 0 
\ 1.. tL. L L 

De aanwezighei(i van een visrcosi te i t ongelijK aan nul l1eeft_ 
tot gevolg dat cte interacue tussen J'")elde fasen verandert. 
In de vergeliJiüngen zal dit tot uiting moeten Komen in de 
ter~m die deze 1nter·actie beschriJft, p12 (paragraaf 
2.3). Omdat de viskeuze krachten een X 'Tl" uit fase zijn 
met de traagheldskrachten, geven de viskeuze Krachten een 
imaginaire biJdrage aan de interactieterm. 
Wanneer de inter-act1eterm p 1 2 vervangen wor(1t door· 
(1 e 

Kunnen 
In de 
andere 

term p 1 2 J met, 

de golfver-gelljkingen 
eer·ste plaats zullen ook 

dichtheden ver-anderen, 

P 11 '= ( 1 - n l P .s- P 12 · = P 11 - i b /'JJ 
P22·=npf-P12'=P22-ib/W 

P12 '=P12+ i b/ü> 

vereenvoudigd worden; 
de uitdruKKingen voor de 

( 2. 15) 

Wanneer deze drie dicht~eden in de golfver-gelijKingen gesub
stitueerd worden, onstaan de ver·gelljKingen, 

Met als oplossing 

Deze vergelijKing heeft precies dezelfde vor-m als de disper
sie vergeliJKing in het niet-dissipa tieve geval, alleen zijn 
nu de dichthe(1en complexe en fr-eqentie-afhanKeliJKe groothe
(1en gewor·cten. Hierdoor onstaat demping en ctisper·ste. 

b) voor compress1e-go1ven 

Door het. invoeren van dezelfde interactieter'm Kunnen ooR 
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deze vergelijKingen 1n dezelfde vorm als in het nlet-dissi
pa tieve geval gebracht worden. 
In het algemeen zal de inter·actieter·m p 12 ' een 
frequentie-afhankelijke grootheid ZiJn. Het reële deel hier
van geeft een frequentie-afhanKellJke toegevoegde massa, het 
lmagaginaire deel geeft een fr·equentie-afhankelijke Darcy-
weerstand. De totale term, P 1 2'• l{an opgevat 
worden als hetzij een complexe toegevoegde massa, hetzij als 
een complexe Darcy-weerstand. 

2.6 De dissipatieterm 

Dissipatie ontstaat door wrijving tussen de vloeistof en het 
poreuze materiaal. In een sta tiona1r stroming (biJ lage 
Reynolds-getallen) bestaat voor de interactie tussen beide 
fasen de Darcy-re la tle, 

kd = Darcy-coëfficiënt materiaalconstante 

'11 = dyn. viskositeit. 

BiJ lage 
staat de 
stroming 

frequentles en kleine amplitude is de stroming in 
drukverstoring instantaan te volgen, d.w.z. de 

is van het Stokes-type. De interactie-term is in 
deze situatie van de vorm, 

zodat, het verband tussen de eerder ingevoerde b en kd 
luidt 

b=('l1n/Kà) 

Wanneer de frequentie niet meer laag is 
heictsKrachten belangriJk gaan worden ten 
v1skeuze Krachten. Het stromingsproflel 
Karakteristieke maat voor de vervorming 
het Womersley-getal. 

K=dpor (W/V) X 

( 2. 16) 

zullen de traag
opzlchte van de 

zal vervormen. Een 
van het profiel 1s 

Dit getal geeft de verhouding van de 1nstationaire traag-
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heictskrachten tot de viskeuze Krachten weer. Een goede bena
dermg van de frequentie afhankeliJkheid van de interactie
term Kan gevonden worden door het poreuze materiaal voor te 
stellen als een verzamellng rechte buisJes. 
Resultaat van een dergellJl<e exercitle 1s (1at de complexe 
toegevoegde massa gesplitst Kan worden in een frequentie
afhanKellJl< en een assymptotisch frequentie-onafhanXeliJl< 
deel. U1 tgeschreven ziet cli t er als volgt uit, 

WaarblJ de funKtie F(K) het frequentle-afhanl<ellJl<e gedrag 
weerstand beschriJft. van de 

Voor een 
berekend 

rechte bu1s Kan de interactieterm exact worden 
en wordt gegeven door de Womersley-functie, 

JiiKZ J1 (K[(- i)) 
f(K)-------------~----------------

K[(-i J.JQ(K[(-i ))-2J 1 (K[(-i )) 

Waarbij 
liJK de 

.J 0 en .J 1 de Besselfunctles van respectieve-
eerste en tweede or·de voorstellen. 

Johnson, 
por·eus 
druKking 

Koplin en Dashen [ll t. 
ma ter1aa1 in de hoge 

I<an worden gebru1I<t. 

6] tonen aan dat voor een 
frequentie-Urniet dezelfde uit
Aangezien in het geval van een 

poreus materiaal moeiliJK meer van 
sproKen Kan worden, moet hiervoor 
delde bepaald worden. Johnson e.a. 
voor een dimensieloze grootheid, 

één poriëndiameter 
een soort effektlef 

[li t. 6] definiëren 

ge
gemid

hier-

opgebouwd uit de frequentie-onafhankelijke en reële delen 
van <A en Ket· Het reële en frequentie-onafhankeliJKe deel 
van de Darcy-weerstand is gewoon de stationaire waarde hler
van. Het reele en frequentie-onafhankeliJl<e van cie toege
voegde massaparameter a, is de hoge frequentielimiet hiervan 
a 00 • De waarde van (Xm Kan gevonden wor·clen uit een 
elektrisch geleuHngsexperiment (paragraaf 1.4). 
Voor een verzameling buisjes geldt dat de waarde van de 
dimensieloze grootheld .Jo gelijK is aan 1. Johnson e.a tonen 
vereter aan dat voor meer reële modellen van een poreus 
materiaal de waarde van .Jo tussen 1 en 2 blijft. Uit deze 
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reiatle kan een effectleve 
geschat worden en f<an (Je 
!<end wor·den. 

waarde voor de pori~nd1ameter 

.,..,aar<ie van de interactieterm ber·e-

Een uitsteKende benader1ng voor de Womersley-functle wordt gege
ven c:'l.oor 

K2 
F(K)-H+

24 
K~O 

1 + l 
F ( K )~·--K 

4f2 

Eén van <ie consequentie~ van de aanname van een flergeliJKe 
frequentl.e-afhanl\ellJKhel•j is rlat 1n (ie llmiet voor hoge 

lbf(K)/I.J 

in de uitdruXKingen 
dert tot o. (F(K) 

De dichtheden zullen 
waarden dalen. 

voor 
l.S 

dus 

III Verstrooiing 

de complexe toegevoegde massa na-
evenre(lig met de wortel uit ,,>), 

tot de frequentie-onafhankelijke 

De theorie volgens B1ot is een zu1 vere continuüm-theorie. 
Dit model voor golfvoortplanting maakt gebruik van macrosco
pische ma ter iaaleigenschappen, die voor het totale materiaal 
Konstant genomen worden. Voor lage frequenties, wanneer de 
golflengte veel groter· 1s dan de afmetingen van de afzonder
liJke elementen waaruit het monster 1s opgebouwd, is deze 
benadering natuurliJK correct. Voor hogere frequenties zal 
het inhomogene karakter van het materiaal langzamerhand 
belangrijKer gaan worden. De golf gaat steeds beter de 
afzonderliJke elementen zien waaruit het materiaal 1s opge
bouwd. Met andere woor(len: de golf wordt verstrooid. In het 
ultrageiuictsgebied is de ver·houding tussen de golflengte en 
de Korrelafmetingen al vriJ mal<kelijK van de orde 1. Bij een 
korreldiameter van 4-CO um, zoals aanwez1g in de materi-
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alen gebrull<t bij de schokbuisexperimenten van Van der 
Grinten [lit. 6] en Van de Kogel [llt. 5] en een voor-tplan
tingssnelheid van de eerste compressiegolf van 2500 m;s, 
wordt deze verhoudmg bereikt bij een frequentie van 6.25 
MHz, wat zeker geen ongebruil<elijke waarde is 1n ultrage
luidstechnieken. Merkbare verstrooling begint ver onder deze 
frequentl.e. 
Experimenteel is 
waargenomen door 
Ray le igh -ach ti ge 
die zij gemeten 
quentie tot de 
met de macht 4-. 

deze verstrooiing van de eerste golf ook 
Salin & Schön [li t. 9], ZiJ vonden een 

verstrooling. De demping van de eerste golf 
hebben bleei< evenredig te zijn met de fre
mach t 3.6. Echte Ray leigh-verstrooiing gaat 

Theoretisch is het moeilijK modellen voor verstrooling in 
poreuze materialen op te stellen. Hierbij spelen twee pro
blemen een rol. In de eerste plaats is de verhouding tussen 
bei,1e media van een '1usdanige orde (volumever·houding tussen 
de vaste en de vloeibare fase llgt ruwweg tussen de 1:3 en 
1:5) dat het materiaal moeilljk te omschrijven is als een 
bulk met :1aarin een aantal verstrooiende obJekten. Wanneer 
je dit toch doet zul Je reKening moeten houden met meervou
dige verstrooiing. In de tweede plaats is er het probleem 
van de vloeibare fase. Door het feit dat de ene fase vloei
baar is · kunnen beide fasen ten opzichte van elkaar bewegen. 
Net zoals blj de Blot-theorie zullen er uitdrukkingen voor . 
de interactie tussen beide fasen aangenomen moeten worden. 
OoK '1e wijze waar-op de schuifspanningen zich in '1e vloeibare 
fase biJ een harmomsche belasting al dan niet voortplan ten 
is niet geheel :1uideliJK. 

3.2 Korte bespreKing van enkele methodieken 

In de literatuur zijn diverse methoden 
oplossen van het verstrooiingsprobleem. 
ca ties hier-over hebben gemeen dat zij 

gebruikt voor het 
Alle gevonden publi

zich beperKen tot de 
limiet voor grote golflengtes. Echte verstrooilngstheorleën 
ZlJn het dus n1et. 
De meest eenvoudige aanpak is gevolgd door Kuster & ToKsöz 
[lit. 10). ZiJ beschouwen een bol opgebouwd uit een bulK 
materiaal met. daarin ingebed bolletJes van een tweede mate
riaal. Uitgaande van enkelvoudige verstrooiing leiden zij 
voorwaarden af waaronder er tussen de inhomogene bol en de 
bulk geen reflectie optreedt. Uit deze voorwaarde volgen de 
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waarjen van de effectleve elast1.c1 tel tsmodulL voor het com-
post et. 
Een vergeliJKbar·e methode 1s gevolgd door Eerryman [li t. 
11]. OoK hiJ beschouwd een bol 1ngebed 1n een composiet. 
Deze bol 1s echter· met opgebouwd u1t alleen het compos1et 
en verstrooiende objecten van de ene fase, maar ult het 
compo.saetmateriaal met ctaar·1n o;')jecten opgebouwd uit beide 
fasen. D1t model zou biJ hogere concentrat1es van de t.•.veede 
fase beter moeten volcloen. 
Een derde gevolgde metl1ode (Mehta [ll t. 12.]) maaKt gebruit~ 

van meer·vowüge verstr·ool.ingstt'ieorle. In rll t model ZlJn de 
meeste Kar·aRter·1st1eKe e1genschappen van een poreus mate
rBal opgenomen en llJKt dan ooK cle l)este per·pectieven op 
een z1nn1ge beschrlJVlng van de golfvoortplanting te hebben. 

3.3 Meervoudige ver·stroo11ng in een por·eus materiaal. 
(volgens C.H. Mehta) 

Het basisconcept in deze meervoudige verstrooiing is dat de 
invaltenc:l.e golf c:l.oor deze vele verstr·ooiingsprocessen vr~ij

wel dir-eKt ver-dWlJnt. Wat overblijft is een resulterencle 
golf die is opgebouwd u1 t alle mogeliJke reileGties van cie 
ctl ver· se str·ooibronnen. Door het slim· uitmiddelen van deze 
verstrooiingspr·oçessen . kan een inter·graalvoorstelling van 
het res ul t er~e nde ,,e l(l verKregen worden, [Je ze in te g raal'toor
stellmg staat bekend als cte Foldy-Twersky integraal. In het 
geval van een vlaKKe mvallende golf ziet cteze integraal er 
als volgt Ul t; 
(waarbiJ aangenomen wordt dat cle resulterende golf ooK vlak 

wa . .lr·blJ, 
~'(.C.l de 1nva11ende golf voorstelt 
s Cr:, r:' , -~• ~ ( r. ' ) > , a } het verstr-o o 1 de 
veld ter- plaatse r:, opgeweKt door het veld 
<~(.C:' )> lnvallenct op een bolletJe met str-aal 
a en ter· plaatse r:'. 
N(a,c•) de ver-delingsfunGtie voor de straal a 

( .3. 1 ) 

Door i ter a tlef toepassen van 3.1 wo:--c:l.en de dominante ver-
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strooilngspr·ocessen meegenomen. In Ishlm.lf·u [llt. 13] worrlt 
aangetoond dat hierdoor een goede benadering voor een meer
voudig verstr·oo1d velcl wor·dt verkr-egen. 

3.4 Verstrooilng van een vlakke golf aan een bol 

Verstrooiing van een vlakKe golf aan een stilstaande bol is 
een beKenct pr·obleem, voor· acoustische golven de oplOSSlrtg 

hier·van gegeven door Kuster .St ToKsöz [llt. 1.0 J. In cte lange 
goif-llmiet Kan voor· '1e ver·stroo1cte golf geschr·even wor·den, 

(j) I 

S[ ... l=L:B <4>(r' )>h;'(PR)P;(cos(8) - . 1 J - J J J= 
( .3' 2 ) 

hier·1n is, 
p het golfgetal van de invallende golf 
R ge 1 iJK aan !.c.-.c.' 1 

a de hoeK tussen de voortplantingsrichting van de 
golf en r:.-r:.' 
nJi sfer1sche HanKelfunctie van cte 1e soor·t en Je 
orcte 
PJ Legendr-e polynoom van de Je or-de 

De constanten B J worden gegeven '1oor- (tot J::3), 

F:: ( K- K, ) I ( 3 KI+ i.J..~l ) 

G::(p-p')/3P 

H::20!J.(IJ.-fJ.' )/3(6fJ.' (K+2~)+fJ.(9K+BfJ.)) 

H1erb1J staan de accentloze KaraKters voor de morluli van (le 

matr1x en c1e accentvolle voor de modull van de 1nslu1tingen. 

Wanneer- de r;ol wel Kan bewegen moeten c1eze ui tdr-uKI<ingen 
aangepast wor·cten. BiJ S( ... J moet een r.er·m opger,e w worden 
die de golven vertegen 1Noor·digt r11e <1oor cleze be'treging opge
wel<t wor·den. Af te lelden valt c1at in de lange golf benade-
ring geldt dat alleen 11e dlpoolterm B 1 aangepast moet 
wor-(l.en. 
met een 
cte bol 

De factor· B1 
faKtor die de 

en de omgeving 

moet i11er-bij worden 
verhouding tussen de 
weergeeft; 
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Door gebruiK te maKen van de specifieKe eigenschappen van de 
Legendr·epolynomen en de Hankelfunctles kan door substitutie 
van een vlaKKe invallende golf de 1n te graal voorstelling 3.1 
omgeschreven worden tot een algabraïsche vergellJKing, rlle 
eenvoudig opgelost Ran 
In het geval van een 
de schuifmodulus in de 

wor,1en. 
vloeistof verzadigd 
vloeibare fase bij 

belasting de ui tdr-ukl<ing, 

~'=i (J)'r\ 

geKozen worden. 

materiaal Kan voor 
een harmon1sche 

Een uitdruKKmg voor d'/d Kan geveneten worden met de defini
tie van de complexe darcy-weerstand; 

i(;) ( d-d' ) =- ( Koarey/'rll dF'fJuio/dx 

Hiermee wordt t1' /d geliJK aan, 

d'/d=(1+i!JJ~(Re(n))2 )-1 ( 3. 3 ) 

waarbij E geliJk is aan, 
S=PKamyK' /K'll 

Met de UitdruKKingen 3.1 en 3.3 kan de voortplantingssnel
held en dempingscoëfficiënt van de eerste compressiegolf 
berekend worclen. Een typisch voorbeeld hiervan is gegeven in 
figuur 3.1, waarin de resultaten van de verstrooiingstheor-ie 
vergeleKen worden met die van de Biot-theor·te. 
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f ig, 3. 1 De voortplant ingssne 1t1e 1d en ûemp1ngscoëff ie 1ënt van de eerste comprm 1ego lf 
volgens de verstroolingstheorie vergeleKen met de Biot-thmie 

Uit 
lijK 
Ken,1e 

deze figuur blijl<t dat '1e verstrooiingstheorie 
verschilt van de theorie volgens Biot. Vooral 

snelheid WiJl<t ster!< af van de "Biot-waarde". 

behoor
cle bere

De 
oorzaken van deze verschlllen moeten gezocht worden 1n de 
bas1s van cle verstroolingstheorie. De aanname dat een poreus 
materiaal voorgesteld l<an worden als een vaste stof met 
daarin bolletJes vloeistof opgesloten is waarschijnlijk te 
rigoreus. Met name voor eigenschappen als de compressie
modulus l<an men z1ch afvragen of er überhaupt wel geschiKte 
theor iën te maken ZiJn. In de praktijk bliJkt dat deze 
eigenschappen ster!< af kunnen hangen van de wijze waarop de 
poreuze ma tertalen gemaakt zijn. Zo hangt de compressie
modulus biJ gesinter-de glasmonsters sterk af van de sinter
tijd en sinter-temperatuur. Eigenschappen als compressie- of 
schuif-modulus hangen bij deze materialen sterk af van de 
vorm van de korrelcon tacten. Dit soort gedetailleerde infor
matie is 1n het verstrooiingsmodel met opgenomen. Het hoeft 
dan ook geen verbazing te wekken dat deze theorie geen 
correcte waarde voor sterk hiervan afhankelijke waarden 
voorspelt. Wat de waarden voor de dempingscoëfficiënt be
tr·eft !<an opgemerKt wor,1en dat, afgezien van de exacte 
waarde van deze coëfficiënt, de frequentie-afhankelijKheiel 
hetzelfde is voor de verstrooilngs- en Biot-theorie. OoK dit 
is niet verbazingweKKend, voor de interactie tussen de beide 
fasen is immers hetzelfde model gebruiKt. De frequentieaf
hankelijkheid van deze interactie Komt in belde modellen op 
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dezelfde manier tot uiting. 

De conclusies die aan deze berekeningen verbonden kunnen 
worden zijn 11a t, 
Verstrooiingstheoriën ZlJn niet gedetailleerd genoeg om 
golfvoortplanting correct te beschrijven. Het voordeel van 
een theorie zoals die volgens Biot is dat je deze detall
lering niet nodig hebt, de door de details van de ma teriaat
opbouw bepaalde eigenschappen !{unnen gewoon gemeten worden. 
Lage orde verstroottngstheorie geeft geen essentieel andere 
frequentie-afhanKelijKheid van de dempingscoëfficiënt. De 
dempmg wor11t door· (je interactie tussen vloeibar·e- en vaste
fase bepaald. voor echte verstrooling zal de bereKen1ng in 
hogere orde uitgevoerd moeten word~n, gezien de snel toe
nemende complexiteit van de bereKemng 1s dit achterwege 
gelaten. 
Een tweede golf zoals voorspeld door de Biet-theorie wordt 
door verstrooilngstheortën 
De verstrooiingstheorle geeft 
voortplan tingssnelheid bij 

n1et gevonden. 
een zeer lichte afname 

toenemende frequentie. 

N Inleidende e~r·irnenten 

van de 

In eerste 
Johnson & 

waren. In 
de hand 
gebruiKen 

instantie 1s geprobeercj of de resultaten van 
Plona ook in een eigen experiment te herhalen 
verband met het schokbuisonderzoek ligt het voor 

om tn de u.s.experimenten hetzelfde materiaal te 
als 1n deze schoKbuisexperimenten, namelijK ge-

llJIDd zand. 
Van belang voor de interpretatie van de resultaten zijn een 
tweetal grenzen dle het frequentiebereik in dr·ie delen 
splitsen. Tussen deze drie gebieden vertonen cle golfgetallen 
(sterK) verschillende eigenschappen. De genoemde gr·enzen 
worden gevormd door respectieveliJK de frequentie waar·b1j de 
golflengte van de zich voortplantende golf van de or11e van 
11e Kor·reldlameter wor-clt en de frequentie waar·blj (je visKeuze 
dempings(liepte in het poreuze mater1aal van de orde van de 
poriëncllameter wordt, ofwel de frequent1e waarblj het 
Womersley-getal gelijK aan 1 wordt. De volgende frequentie
gebiel1en zijn te onderscheirlen, 
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Zeer hoge frequenties a) 
Dit 
de 

Zijn de frequenties waarbij 
Korrelafmetingen. Er is dan 

de golflengte Kleiner 1s dan . 
niet· voldaan aan de voorwaar-

de waaroncier de B.i.ot-theorie, wat essentieel een continuüm
theorie is, lS afgeleJ.d. Door verstrooiing aan de I<or
relstruKtuur treedt sterKe demp1ng op. Waar precies de gr·ens 
ligt waar de Biot-theorie niet meer toepasbaar is, is moei
lijK aan te geven. De Biot-theorJ.e voorspelt immers een 
tweetal compr·es:negol ven die in in teractie 
Aangezien <ie tweede compressiegolf langzamer 
eerste, zal deze grens bepaald woreten door 
de tweede co mpressiegolf. 

b) Hoge frequenties 
Hier geldt dat de golflengte groter is dan 
gen maar dat het Womersley-getal groter is 

met elKaar zijn. 
loopt clan de 

de golflengte van 

de Korrelafmetin
dan 1. De rloorla-

tendheid is in <1i t regiem frequentie-afhanKelijk, de stro
ming in de poriën wordt vrJ.jWel vollerllg door traagheicts
krachten beheerst. De rlemping zal hJ.er evenredig met de 
wortel uit de frequentie zijn, terw J.jl de voortplan tinss
snelheden van beide golven niet of zwaK van de frequentie af 
zullen hangen. 

c) Lage frequenties 
Het Womersley-getal is hier Kleiner dan 1. De stroming in de 
porJ.ën wordt <:ioor rle visKeuze Krachten beheerst en is dus in 
fase met de rlruKvarJ.aties. In de limiet voor de frequentie 
nadert tot nul wordt de doorlatendheid frequentle-onafhanKe
liJl·C De dempmg van c!e twee de golf zal dan evenredig met de 
frequentie ZJ.jn, terwijl de rlemping van de eerste golf 
Kwadratisch met de frequentie toeneemt. De groot te van de 
voortplantingssnelheid van de tweede compressiegolf is sterk 
frequentie-afhanKeliJK. Voor zeer lage frequenties ZiJn de 
traagheidskrachten te 
Keuze Krachten. De 

verw aarlüzen 
t wee<:ie golf 

!{arakter en wordt diffusief. 

ten opzichte 
verliest zijn 

van de vis
voortplan ten de 

Of alle drie frequentie-regimes ooK in elK materiaal aanwe
zi.g ZiJn hangt sterK af van de mater-Laaieigenschappen van de 
por·euze mater1a1en, met name van ct~ grootte van de tortuosi
teit en de grootte van de e1astic1teitsmoduli. Immers de 
grootte van de voortplantingssnelheden 1s in hoge mate af
hanl<elijk van deze grootheden. Ruwweg kan gesteld worden dat 
de voortplan tingssne lherlen hoger zullen zijn voor materialen 
met een hoge compressiemodulus en lager zullen Zijn voor· 
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materialen met een hoge tortuosi te i t [z1e hiervoor appendlx 
~. de limietgevallen]. De plaats van de grens van het ver
strooilngsreglme in het frequentiegebiel1 wordt dlre!<t door 
de grootte van de voortplantingssnelheden en de Korrelafme
tingen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat het 
middelste frequentie(lomein niet aanweZ1g is en de twee an
dere domeinen direKt in el!{aar overgaan. 

~t.2. De opstelling van Johnson & Plona 

Zoals eerder gememoreerd hebben Johnson & Plona hun onder
zoel{ aan verza11lg(Je poreuze materialen ver·nch t met het 
gebr·UlK van ultrageluid. De ultrageluidstechnleK bJ.edt een 
aantal grote voordelen, in de eerste plaats J.S het door de 
hoge frequenties mogelijk de opstelling compact te hout1en, 
de golflengten ziJn van de orde van enKele milimeters zodat 
11e diKte van de poreuze monsters niet veel meer- ctan 1 of 2 
cm hoeft te zijn. Verder Kan door- deze hoge fr-equenties 
maKkelijK de vergeliJKing met de niet-visKeuze theorie en 
experimenten (superfluïde helium) gemaakt wor·den [Johnson 
lit. 5] Tenslotte is de apparatuur standaard te Koop, maKr~e

liJK in gebruik en bediening en r-obuust. De nadelen van deze 
technieK zijn dat het toepassingsgebied beperkt blijft tot 
volledig verzadigde mater-ialen, een Kleine hoeveelheid lucht 
in een monster geeft een zeer sterKe demp1ng van de tweede 
compressiegolf. Deze sterKe demping heeft twee oorzaKen, in 
de eerste plaats worden de snelheit:isamplit u den groter door 
het afnemen van de geluldssnelheJ.d, in de tweede plaats zal 
het verstrooiingsregime dichter benaderd worden door de 
afname van de golf lengte. 
De door .Johnson & Plona gebruikte opstelling heeft schema
tisch (Je volgende opbouw, 
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POREUZE PLAAT CM'VANGER 

---8 :::" 

y~ . -D----

fig 4.1 De opstelling van J ohnson & Plona 1 

Het geheel van transducers en monster bevin(lt zich onder 
water. In deze configuratie is het moeilijk de ontvangen 
signalen te interpreteren, allerlei reflecties zowel in het 
monster zelf als tussen het monster en de transducers ver
troebelen het beeld. Bovendien is doordat het monster symme
trlsch belast wordt geen schuifgolf aanwezig. Het een en 
ander kan verbeterd en respectievelijk gerealiseerd worden 
door het monster schuin op de hartliJn van de ultrasone 
bundel te plaatsen. (flg. LJ:.2) 

iig. U De opstelling van Johnson & Plona ~ 

Het resultaat hiervan 1s dat i) reflecties zijdelings afge-
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leid worden en 2) het monster asymmetr1sch belast wordt. 

Lk.3 Re sultaten (zand) 

Met de hierboven beschreven opstelling zijn een aan tal expe
rimenten gedaan. HierbiJ 1s gebruiK gemaaKt van breedbandlge 
transducers met een centerfrequentie van 0.5, 1 en 2.25 MHz. 
De transducers werden aangeslagen do)r een standaard pulsge
ver (Panametrics 50'55). In dit pulsKastJe z1 t tegell.jkertlj<1 
de ontvangst verster·Ker- ingebouwd. Het ontvangen s1.gnaa1 wer·d 
1n een trans1entrecorr1er opgeslagen (samplefreq. 50 of 100 
MHZ) en met een x-y schrljver 1ll tgeteKend. 
Met gelljmd zand als poreus ma ter1aa1 Zlet het ontvangen 
s1gnaal er als volgt uit, 

GE\.JJMO ZAND d·lOmm 

AANI<CMIITIJD --
10,.a 

HOEK 

ltsï 

a· -\ lv ..__, ....., 

JO" 

v~ ...... -~ 

. 
V 

2(f 

\ v----
:xr 

v- t-

REFERENTIESIGNAAl 2.25 MHz 

~ 

fig 4.3 Het ontvangen signaal biJ verscb.lllende instraalhGeken 

In deze figuur ZiJn een aantal exper1menten uitgezet blj 
verschlllende instraalhoeK (de hoeK tussen de normaal op 

een 
het 

voorvlaK van het monster en de hartliJn van de transrlucer-). 
Het bovenste signaal is opgenomen bij loodrechte inval. 
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ZoaLs verwacht is hier één sterf<e puls plus een aantal 
(zwaf<f<e) reflectles te zien. Of er ooR een puls ten gevolge 
van de tweede compressiegolf aanwezig 1s valt uit dit sig
naal met op te maRen. De signalen weergegeven onder het 
eerste, ZiJn opgenomen bij scheve 1nval. Uit (le tt1eorie 
volgt dat nu een schuifgolf zou moeten ontstaan ten gevolge 
van de asymmetrische belasting van het materiaal. In de 
ontvangen s1gnalen is hier n1ets van te zien. Zelfs blJ 
instraalhoeRen groter dan de Rritische voor de eerste com
pressiegolf (niet weergegeven) is geen schuifgolf te zien. 
Ook een twee(le compressiegolf valt m deze figur·en niet waar 
te nemen. Welliswaar Zljn 1n de bovenste opname een aantal 
f<leine pulsjes na de eerste puls te zien, deze ver·11wijnen 
zodra het monster iets scheef in de bundel wordt geplaatst. 
Blijf<baar ZiJn deze pulsjes het produRt van reflecties. 
Aangezien de snelheld van de tweede compressiegolf Rleiner 
dan de de geluidssnelheid in water 1s bestaat er voor deze 
golfsoort geen Kritische hoef< voor· het water·-zand grensvlaR. 
Deze golfsoort zou al tijd zichtbaar moeten zijn, tenziJ er 
spraKe 1s van zeer ster Re demping. 
Wat verder opvalt aan deze opnames is dat de frequentie van 
het ontvangen signaal veel lager is dan de frequentie van 
het referentie-signaal (het signaal wat alleen door water· 1s 

I 

gegaan). Door gebrui.K te maRen van de d1verse filterinstel-
llngen op de ontvangst versterKer blijKt dat de voornaamste 
componenten van het ontvangen signaal tussen 0 .. 3 en 1 Mhz 
liggen. De frequentle van de transducers is in dit geval 
2.25 · Mhz. Experimenten met transducers met de andere fre
quentiebereiKen leveren vergeliJf<bare resultaten, ooR hier 
is geen schuif- of tweede-golf zichtbaar. Aangezien zo zorg
vuldig mogelijKe ontluchting* van het monster geen ver
betermg geeft, moet de sterKe demping toegeschreven worden 
aan verstrooiing. 
De frequentie waarbij de 
ten evengroot is als de 

golflengte van de diverse golfsoor
Korreldiameter wordt gegeven rloor, 

dKorreJ = 2 50-500 [.J.m, 
1 e c o mp re ss ie-go l f 
2e compressie-golf 

schuif-golf 

c 1 ~2 500m/ s 
Cz~oOOm/S 

cs~ 1600m/ s 

f=6 Mhz 
f = 1. 6 Mhz 
f=3 Mhz 

Waarbij voor 
den gevonden 
zijn, terwijl 

de snelheden van de compressiegolven de snelhe
u i t de s c ho~: buisexper i menten ( 1 i t . 5) genomen 

de snelheid van de schuifgolf op basis van de 
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Biot-theor1e geschat is. BliJI<baar beg1nt het verstrooiings
reglme al ver onder deze frequenties. 

De ontluchting van de zandmonsters geschiedt als volgt; 
In de eerste plaats worden de monsters biJ ongeveer 90° 
gedroog.:t. Hiermee worc:it voori<omen dat er vocht in het mon
ster achterblljft. Vocht I<an lucht 1n de poriën opsluiten. 
Achteraf is het vanwege de hoge oppervlaktespanning van 
water vrijwel onmogeliJI< die lucht er nog uit te kriJgen. 
Vervolgens wordt het zandmonster verscheldene Keren met 
co 2 gespoeld. co 2 lost veel mal<KeilJKer in water op 
dan lucht, wanneer er onverhoopt toch gas in het monster· 
achterbliJft zal dit in het geval van co 2 na verloop van 
tiJd verdwijnen. Na het spoelen wordt het monster definitief 
vacuüm gezogen. Onder vacuüm wordt langzaam ontlucht water 
toegevoerd. Hierna wordt het geheel nog ongeveer een uur aan 
de vacuümpomp gehouden. Voor eli< exper1ment wordt het geheel 
nog ongeveer een 1/2. uur ontlucht. 

Ll-.Lt Lagere frequenties 

Om te onderzoei<en of b1j lagere frequentles 1ets te zien is 
van een twee(drie)golven struktuur is geprobeerd of het 
mogeliJk is transducers (aangezien. deze niet standaar·c:i te 
I<rljgen zijn) voor een lager frequentiegebied te maken [ap
pencl.ix 3]. Ofschoon de zelfgemaai<te transctucers in een mode 
met een veel lagere centerfrequentie aangeslagen I<onden 
worden, bleek het afgegeven vermogen en de on tv angstgevoe
ligheid veel te laag om brulkbaai~ te ZlJn. 

Ll-.5 Resultaten glasmonsters 

Met poreuze platen gemaaKt van aan elKaar ges1nterde glas
korrels is het eenvoud1g biJ andere korrelgrootte verdelin
gen te meten. Standaard te kriJgen ZlJn korrelverdelingen 
vooi~ filterplaten. Met poreuze platen gemaaln 
r1aal (met een zgn. P-2. verdeling Ll-0-100 

de exper1ment als met zandplaten uitgevoerd. 
ment blijKt duideliji< de aanwezigheid van drie 
poreuze materiaal. (fig. LJ:.l!) 
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GeSINTERD GLAS d.20 mm 

REFëReNTIE 1 MHz 

fig. 4.4- De ontvangen pulsjes biJ mschillende instraallloeken 
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46. 

In de-ze figuur zijn weer een aantal experimenten biJ ver
schillende instraalhoek onder elkaar weergegeven. In het 
bovenste experiment (loodrechte ins t.raling) ZiJn een aantal 
equidistante pulsen zichtbaar. wanneer het glasplaatje ge
draald wordt bliJken deze pulsjes (behalve de eerste) snel 
te verdwiJnen. Blijkbaar zijn dit reflecties van de eerste 
golf die m het monster heen en weer lopen en biJ scheve 
instraling ZiJdelings afgeleid worden. 
Naast het verdwijnen van de reflectie-pulsjes verschijnt er 
een extra puls op ongeveer het tiJdStlp behorende bij een 
voortplantingssnelheid van 1500 m;s, een snelheid die onge
veer voor de schuifgolven verwacht mag worden. Op ongeveer 
het tijdstip waarop cie eerste reflectie van de eerste com
pressiegolf heeft gemeten is, !)lijft een kle1n pulsje over 
wat niet verd•l'{ijnt bij het verder draaien van het monster·. 
Ook wanneer de instraalhoek groter 1s dan de Kritlsche hoeK 
voor de eerste compr·ess1egolf blijft cl.i t pulsje bestaan. 
Deze puls kan dus nooit een overbiljfsel ZlJn van een re
flectie van de eerste golf en moet dus het resultaat zijn 
van de tweede compressiegolf. De snelhe(:ten kunnen bereKend 
worden uit het verschil in aankomst tijd van de di verse 
pulsjes en de aankomst tijd van de referentie-puls. De snel-
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heden voor de aldus gemeten eerste en tweede compressiegolf 

zijn, 

c l = 3 0 o 0 ± 1 o o m/ s 
c 2 = 8 5 o ± 1 o o m; s 

Hoe 
door 

deze 
de 

<f) 

' I: 
~ 
u.; 
1: 
--' u.; 
z 
<f) 

snelheden zich 
Biot-theorie is 

' 
i 0~ ,----.,.-~, ·~·~ 

3 
10 

z 
10 

verhouden tot de snelheden 
weergegeven in figuur ~.5. 

HOEKFREQUENTIE RROIS 

fig. t5 De berelende en gemeten snelheden voor de compressiego! ven 

voorspelt 

Bij deze berei<ening is gebruik gemaakt van de volgende 
parameters, 

Bulkmoclulus 
(berekend uit de 
dichtheid 
(gemeten} 
porositeit 
(gemeten} 
poriëndiameter 
(geschat volgens 
korreldiameter 

Kp=10.6 GPa 
droge geluidssnelheid 

Ps=l:200 Kg;m3 

n=0.33 

dpor= 2* 1 o-5 m 

in het materiaal} 

poriëndiam . >"l::Korreldiam . 1 5 ) 
d , o-4 korrel= J. m 



doorlatendheid 
(geschat) 
tortuositeit 

1/I<aarey = 1 . 8* 1 o-10 m- 2. 

CX=2..5 

(geschat , la ter ook gemeten als 2. . 5 ) 

Tussen de gemeten waarde en de 
enig verband te bestaan. 

berel<ende bliJKt inder·daad 

De sterKe demping van de hogere 
experimenten met zand gemeten, 1s 
minder ster·K aanwezig. 

f(le c-golf) ~o. 9 MHz, 

f ( 2. e c - g o 1 f ~ 0 . 6 Mh z e n 
f ( re f e re n t i e ) ~ 1 Mh z 

Het verdwijnen en verschijnen van 
toenemende instraalhoek is figuur 
weergegeven. 

frequentles, 
bij deze 

zoals m de 
experimenten veel 

de diverse pulsjes bij 
4.6 wat gedetailleerder· 

fig. 4.6 De onttriUeting en het verdwijnen van de diverse ontvangen pulsjes. 
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DUldeliji< te zien in deze figuur is dat in de buurt van de 

I<ri t1sche hoe I< öe eerste compressiegolf snel verdwijnt. 
Omdat de verhouding tussen de snelheclen van de eerste en 
tweede compressiesof ongeveer· 1 op 3 is zal cte tweede com
presslegolf op ongeveer hetzelfde tiJdstip arriveren als de 
eerste interne reflectie van cle snelle compressiegolf, pas 
bij wat grotere hoei<en I<an onderscheid tussen beide golf
soorten gemaai<t worden. 

ll:.6 Conclusie 

U1 t de voorgaande experimenten bliJI<t dat inderdaad een 
tweetal compressiegolven en een schulfgolf in een poreus 
materiaal voor kunnen I<omen. Deze drie golven zijn echter· 
niet altijd zichtbaar te mai<en met de ultrasone techniei<. 
Van groot belang voor cle eventuel.e zichtbaarheid van de 
tweede compressiegolf is de verhouding van de golflengte van 
deze golf en 11e Kor·rel(of poriën)diarneter-. wanneer de golf
lengte van deze golf niet beduidend groter is dan de Korrel
afmetingen zal de tweede golf sterK gedempt wor·den en bmnen 
enKele afgelegde golflengten niet meer zichtbaar Zijn. In de 
gelijmde zandmonsters is dit bliJI<baar het geval, zelfs een 
schuifgolf is hier niet meer zichtbaar. 

V De opstelling 

Voor uitgebreidere metingen aan de glasmonsters is een 
n1euwe opstelling gebouwd, programmatuur ontwikKelcl, en zijn 
nieuwe glasmonsters aangemaakt. Het doel van deze ui tgebrei
dere metlngen is meer I<wantitatieve mformatle uit de golf
voortplantingsex per i ment en te verkrijgen. 

5.1 De meetmethode 

Door toepassing van Fourier-transformatie op de ontvangen 
signalen kan zowel de voortplantingssnelheid als de dem
pingsfactor in het poreuze materiaal voor de versc~1illende 

golven als functie van de frequentie gemeten worden. 
Het uitgezonden signaal I<an op eenvoudige WiJze als fourier·
in te graal geschreven worden, 
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( 5. 1 ) 

zullen de drie Wanneer de glasplaten voldoende diK 
golven geschelden in tljd aanKomen. 

ZlJn 

De overdrachtsfunctie 
Kan dan apart beKeKen 
Als simpelste aanname 
water/glas systeem l<an 

worden. 
voor deze 

geKozen 
overdrachtsfunctle 

worden, 

waar·bij, j voor (le golfsoort staat 
kw voor het go l f ge t a 1 in water ( co mp l ex } 
K~ voor het golfgetal in het poreuze 
mater i a a 1 voor ct e Je go l f soort ( c o mp l ex ) 
T 1 j e n T 2J v o o r d e t rans mi s s i e -

voor het 

( 5. 2 ) 

co~ffici~nten aan resp. het voor- en achter-vla!{ 
(in het algemeen ooK complex) 
1 de afstand tussen de transducers 
d de diKte van het glasplaatje 

(Bovenstaande formule geldt voor loodrechte 1nva1, voor 
scheve inval moet reKening gehouden worden met breKing. 
Hierdoor zullen de afstanden die de d1verse golfpaKl<etjes 1n 
het glasmonster en het water afleggen sne lheidsa fhanKelijK 
worden.) 

Met deze uitdrukKing voor de overdrachtsfunctie Kan het 
ontvangen signaal geschreven worden als, 

. r . 
p~(t)=Ja~(w)exp( iwt)dw ( 5. 3 ) 

met a 0J=au*Hj(vJ} 

Door 
lende 
Tt 

de spectra 
dil<te te 

van twee metingen bij monsters met verschil
vergelijken Kunnen de transmissiecoëffiënten, 

Uit 
deel 

en T z geëlimineerd worden. 

de 
van 

fasehoe!-;: van 
de golfgetallen, en 

[aot/ao,J 
dus de 
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bereKend worden. 
Kan het imag1naire 
bereKend worden, 

Uit de norm van [a 0t/a 0zJ 
deel, en dus de demp1ngscoëffic1ënt, 

De waarden van a 0J(di) Kunnen gevonden 
worden door het ontvangen signaal fourier te transformeren. 

5.2 De glasmonster·s 

lds materiaal voor de glasmonsters zijn standaard Korrelver
deUngen geKozen zoals deze ooK gebruiKt worden voor de 
aanmaaK van filterplaatjes. De plaatjes zijn in drie Korrel
verdeUngen en drie diKten aangemaaKt. Van de P-1 verdeling 
Zljn van eli<e dii<te twee exemplaren gemaaKt. De grootte van 
de I<orrels wordt voor de (1iVerse verdelingen opgegeven als, 

P-0 
P-1 
P-2 

160-250 j..l.m 

100-160 j..l.m 

40-iOO j..l.m 

De dii<ten waarin de monsters zijn aangemaai<t ZiJn ongeveer 
10, 15 en 20 mm. De diameter van de platen is 10 cm. Het 
soorteliji< gewicht van de glasi<orrels is 2200 I<g;m3, 
terwijl de po ros i te i t van de platen ongeveer 0.3 is. De 
bulKmodulus voor compressie 1s gemeten door de "droge" ge
lmdssnelheid in de platen te meten. Dit is gedaan met 
dezelfde ultrageluidsappara tuur als de "nat te" experirnen ten. 
Om een goede acoustische I<oppeling te I<rijgen, moet er 
tussen de transducers en het poreuze materiaal een Koppelmi
ddel aangebracht worden. Probleem hierbij is dat dit I<oppel
mlddel (in ons geval glycerine) vanwege het poreus zijn van 
het materiaal direct het monster in trel{t en aldus de meting 
verstoort. Om deze reden ziJn de monsters eerst in een 
plastic zakje verpai<t wat vervolgens vacuüm gezogen werd. 
Gezien de Kleine ·:l.il\te van het plastic (er Zijn boterhamzaK
jes gebruikt) valt de extra weglengte hierdoor te verwaarlo
zen. Uit deze metingen blijKt dat de d1verse plaatjes een 
nogal verschillende compressiemodulus hebben. Deze compres
siemodulus varieert voor de verschillende platen tussen de 
15 en 2.0 GPa. Aangezien de voortplantlngssnelheid van de 
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eerste compressiegel f sterk afhangt van deze modulus [app. 
2] en er per metlng twee platen met vergeliJkbare eigen-
schappen nodig ZiJn, ZiJn maar enkele comb1na ties gesctukt 
om aan de eerste golf mee te meten. 
Voor '1e 
heeft die 
grootte 

schuifmodulus is aangenomen da. t 
die geliJk is aan een consta.n te 

van de compressiemodulus. (= 5/9, 

deze een grootte 
faKtor maal de 

ll t. 4) 

5.3 De meetopstelling 

Omdat het nodig is tijdens een meting de plaatsing van 
tra.nsducers 
len is 
houders 
of te 

een 
voor 

en monster enigzincts reproduceerbaar in te stel
frame gebouw'1 waarop de diverse ondercielen, cte 

de transducers en het monster, te traverseren 
draaien zijn. Instelbaar ZiJn, de afstand tussen 

de transducer hartlijnen 
de 

(om transducers, 
verschuiving 

de afstand tussen 
van cle buncte 1 door planparallelle verschuiving 

in het monster te compenseren) en de hoek van het monster 
ten opzichte van de bundel. Schematisch is de conflguratie 
van transducers en monster weergegeven in figuur 5.1. 
Het geheel is pa.ssen'1 gemaakt voor· een afsluitbare r.v.s. 
ketel zodat· de gehele opstelling inclusief glasmonsters op 
over- of onder-druk gebracht kan worden. H1erdoor worrlt het 
verzadigen aanmerkelijK vereenvoudigd en Kan deze verzadi
ging ooK veel beter instand genouden worden door wanneer de 
opstelling niet gebruikt wordt de ketel vacuüm te pompen. 
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fig. 5.1 De opstelling van transducers en glasmonster 

[] 

De mogelijKheid om de Ketel luchtdicht af te sluiten kan ooK 
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gebrui~t worden om de verzadig1ng te controleren door onder 
een overdru~ cle transmissie van de tweede compressiegolf te 
meten. De demp1ng van deze is namellJK sterk afhan~elij~ van 
de compressiblll telt van de por1ên vloeistof. Een compressi
biliteit die in geval van een water·-bellen mengsel weer 
ster!< afhanl<eliJK van de druk is. Door de druk tiJdens een 
meting te verhogen Kan uit de verschillen in demping bij 
verschlllende druKl<en de aanweZlgheiel van lucht in het mon
ster de aanwezigheld van lucht onc1erzocht worden. 

5.4- Programmat uur 

Voor de opslag en verwer~ing van de meetresultaten zijn een 
aantal pep-programma's geschreven voor de m68000 micropro
cessor. Voordat de resultaten überhaupt verwerkt of opgesla
gen kunnen worden moeten ze eerst ingelezen worden. Dit 
gebeurt door de ontvangen signalen na versterKing in een 
Biomatlon transientrecorder te digitaliseren enop te slaan. 
De inhoud van deze transientrecor(ier kan met behulp van een 
speciaal h1ervoor gemaakte interface 1n een Ll--K . geheugen van 
het eurocrate overgeschreven worden. Vanaf hler kunnen de 
gegevens met '1e ge.br·m~elijKe pep-commando's 1n het compu
tersysteem ingelezen en ver·werkt worden. De triggering van 
de transtentrecorder wordt verzorgd door een triggerpulsje 
afgegeven door de pulsgever. 

l 1 
putsgever :versterKer 

transientrecoràer 

fig. 5.2 De signaalverwerking 1 

De verdere verwerking van de signalen wordt door het hier-
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voor geschreven programma USEXP verrLcht. 
Het programma USEXP bestaat uit drLe delen, 
a) Het Lnlezen van de gegevens uit de transientrecorder in 

de computer, het selecteren van de afzonderlijke pulsjes, 
het fourier transformeren van het uttgeselecteerde sig
naal en het opslaan op achtergrondgeheugen van dit ge
transformeerde stgnaal. 

A~ngezien de bandbreedte van het.uLtgezonden signaal bekend 
i s ( van ongeveer 0. 5 tot 1. 5 ma a l cl e c ent er f re q. van de 
transducer) hoeft maar een klein gedeelte van het totale 
s1gnaal opgeslagen te worden. Hterdoor wordt een grote data
red u c t i e v e r k re g e n. 
b) De berekening van de voortplanttngssnelheld en de 

dempingsco~ffici~nt u1t de getransformeerde ontvangen 
signalen van twee metingen bij verschillende monsterdik
te. Bij de berekening van de dempingscoijffici~nt wordt 
voorlopig de demping in het water nog verwaarloosd. De 
liltgewerkte resultaten worden weer op achtergrondgeheugen 
op ges 1 agen. 

Aangezien bij numerieke berekentng van het faseverschil van 
de twee met1ngen alleen het deel van de fasedraaiing tussen 
-v en ~ geproduceerd wordt moet om de totale fase-
draaiing te achterhalen een schattlng voor de voJrtplan
tlngssnelheLd gegeven worden. Elke volgende slag (de aan
grenzende frequentie-banden) wordt de snelheld berekend in 
de vortge slag als schatting gebruikt. 
c) Het plotten van de opgeslagen (uitgewerkte) resultaten 

De diverse onderdelen van het programma worden met het menu
programma USMENU aangeroepen. De waarden van de diverse 
instellingen, plaatdikten e.d. woreten bLj opslag op achter·
grond geheugen mlddeis de titel van het file meegegeven. Zo 
wordt bijvoorbeeld door de eerste letter van de titel aange
geven of het een al dan n1et verwerkt file betreft, een D 
staat voor een onverwerkt file, een A, B of voor een ver
werKt flle. De diverse stappen van de verwerking Zijn in 
figuur 5. 3 grafisch weergegeven. 
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transiëntrecorder 1--> ~_I _me_t_e_n--J 

.------------. <======dJ 1l e 

=======================2wd-file==> 
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geneugen 

~__ _____ _.=a,!:>, c of d-f1le=>l 

a, D of c- f 1 1 e 
plotten j '--------' 

plotter j <==========a,!:>, c of <1-L le 

pr 1 nt er I <===========================a, D of c- 1 1 e 

flg. 5. 3 De sig111alverwerl1ng 2 

Een Korte gebruiKershandleiding, een bespreking van het 
gebruikte algorlthme en een listing van USEXP worden gegeven 
in appen(l i x 4 t/m 6. 
Met dit pr·ogramma Kan de frequentiel<arakteristiek van de 
transducers gemeten worden. In 
als tussenlLggend mea1um heeft 
volgende karakteristiek. (flg. 

het geval van alleen water 
het zend/ontvangst systeem de 
5. 4} 

FABRIEKSOPGAVE 

OM Hz SMHz 

fig. 5.4 De ge~eten frequentiekaraktmstiek van de opste J I ing 
vergeleken met de fabrieksopgave (voor de V304 transducers) 

42 



VI Het ul.trasone veld 

6. 1 De geluLctsbron 

Ultrageluidsgolven Kunnen onder andere opgeweKt worden door 
pi~zo-eleKtrLsche Kristallen. De hier gebruLKte Kristallen 
ZlJn schLJfvormig met een verzilverd boven- en onder-vlaK. 
Het Kr1stal is in axiale richting gepolariseerd. Door een 
spanningsverschll in ax1ale rLchting aan te brengen wordt 
het Kr·istal iets inge(lruRt of uitgereKt. Voor cie Pf'O(iUctie 
van ultrageluLd wordt gedur-ende Korte tiJd een spanningsver
schil van 250 V tot 400 V op de KontaKtvlaKKen aangebracht. 
Het aldus aangeslagen Kristal zal hlerdoor een vriJe gedemp
te tr1111ng uit gaan voeren. wanneer de diKte van het Kris
tal veel Kleiner is dan de diameter zal deze trilling uit
sluitend in axiale richting plaatsvinden. Het plaatje is dan 
te beschouwen als een trillende zuiger. De freqentie waarmee 
het Kristal trllt hangt af van de d1Kte van het plaatje 
(biJV. voor PXE 4 geldt f~~2/ci, met f 1n Mhz en cl in mm). 
De bandbreedte van het uitgezonden signaal hangt af van de 
a.coustische impedantie van de bacKing (het mater·iaal achter 
het plaatJe). Hoe beter de impedantie van de bacKing over
eenKomt met d1e van het Kristal, hoe breedban(iiger het 
s1gnaal 1s. De voorziJde van het Kristal is ten behoeve van 
een goede stgnaaloverdracht en beschermLng voor-zien van een 
.\/4-plaatJe. 

fig. 6. 1 Oe bouw nn de tr an5ducer 
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6. 2 Het u1tgezonden veld 

De vorm van de door de transducer uitgezonden bundei kan op 
z e er s c he mat i s c he w t J z e we erge geven worden a l s in f 1 g. , 6. 2. 

FRESNEL-

fig 6. 2 Een sclle~~Utiscne weergave van de contour van de ultrasone bundel. 

In deze bundel vallen ruwweg twee gebieden te onderscheiden. 
Een gebied waar de bundel opgebouwd gedacht Kan worden uit 
lokaal bolle golven, een zo goed als constante d1ameter 
heeft en waar het resulterende golffront vrijwel vlaK is. In 
het tweede gebied Kan de bundel opgebouwd gedacht worden uit 
toKaal vlaKKe golven, de bundel zal hler dlvergent zijn en 
het resulterende golffront is niet meer vlaK . Het eerste 
gebled wordt de fresnel-zöne of de nearfleld-zone genoemd, 
het tweede gebied de fraunl1ofer·, of farfield-zone. De over
gang tussen fresnel- en fraunhofer-zöne vindt ongeveer 
plaats op een afstand van, 

l = Dl [ 1 - ( >..I D ) Z] I 4 À ::l:: D2 I Lf À v o o r DI À > > 1 ( 3 . 1 ) 

De divergentiehoeK waarbij de amplitude tot rle helft is 
gedaald wordt gegeven door, 

8(-6dB) = arcsLn(À/2D) 

Voor 
D 

À 

= 

= 

enKele 
2.54 cm 

6 

gebruiKte transducer·s, (met 
en een golflengte in water 

en À = 0.5 mm) betekent dit 

een 
dle 
dat 

diameter 
varieert 

de 

( 3. 2 ) 

van 
tussen 

tussen 
mm 
de fresnel- en fraunhofer-zöne afhanKeliJK 

overgang 
van ,je 

frequentLe tussen 

l = 2.5 cm en = 12..7 cm. 

varieert, terwijl de di vergen tiehoeK varieert tussen 



6{-6dB) = 6. 8° en 8(-6dB) = o. 56° 

Omdat het mogelijk moet Zljn de monsters poreus materiaal 
onder een voldoende grote hoek met de as van de geluicts
bundel te plaatsen, moet de afstand tussen de zendende en 
ontvangende tr·ansducer minimaal zo'n 5 tot 10 cm bedragen. 
Het 1s dus met mogelijk de complete· opstell1ng 1n alle 
gevallen binnen c1e fresnelzone te houc!en. Door c:te rtum te
lljke Ul tbreldmg van de bundel en het niet meer vlak ZiJn 
van het resulterende golffront zullen blJ het bepalen van de 
voor·tplantmgssnelheid in het poreuze mater·iaal en het bepa
len van de demplngsfaktor hierin fouten gemaakt worden. 

6.3 Het ontvangen s1gnaal 

Het omzetten van het acoustlsche s1gnaal in een electr1sch 
gebeurt met een identieke transducer als gebruikt bij het 
uitzenden van het geluid. Door c1e hoek- en af.stan(1s-karak
teristlel< van zowel c1e zender als de ontvanger zullen afwtj
i<ingen ontstaan van de amplltude en fase karakteristieken 
ten opzichte van (Jie bij een vlakke golf. Voor de gemiddelde 
amplitude op een schiJf met straal a en op een afstand x van 
de zendende transducer (eveneens met een straal a), kan in 
goede benader1ng geschreven worden, (Bass. 11 t. 14) 

( 6. 3 ) 

WaarbiJ Ao het vlakke golf st ul< v"orstelt, 
en ~ gegeven worc1t door 

Zoals 
als 
dlt 

aan deze uitdruKklng 
de amplitude van het 
heeft op de berekening 

te zien is worden zowel c!e fase 
signaal aangetast. De invloerl die 

van de voortplantingssnelheden en 
dempingscodficiênt is weergegeven in figuur 6.3 waarin het 
verschl.l met de werl<eliJke waarden is weergegeven. 
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flg. 6.3 Het verschil in dempingsfactor en voortplantingssnellleld berekend uit een ontvangen 
signaal en de mkeliJke waarden (l = 15 cm, c : t500 m/s) 

2400000 

BiJ de bepaling van de golfgetallen in poreuze glasplaten 
wordt gebrul!< gemaaRt van 2 metingen bij verschillen(Je 
plaatdil{t.e. De transducers sluiten h1erbij met dlreKt op 

3000000 

het materiaal aan maar staan op zei<ere afstand van de mon
sters. De afstand tussen de beuie trans<1ucers wordt hlerblJ 
I<onstant gehouden. De geometrie is dus wat ingewil<Kelder', er 
treedt breK1ng op aan de scheidingsvlaKKen tussen het water 
en de glasplaat en de "acoustische" weglengte worclt beïn
vloed door· de aanwezigheid van de glasplaten. 

De voortplantingssnelheid en de demplngscoëfficiënt in het 
poreuze materiaal worden bereKend uit t:ie ampli tudever·houding 
en het faseverschil tussen de ontvangen signalen van tei,:te 
metingen. Door de divergentie van de bundel en cte br·eKing 
aan de scheidlngsvlaKken treden afWlji<ingen op in de gemeten 
fase en amplitude. De groot te van c:ieze afWlJkingen is in 
beide gevallen verschillend. In hoeverre deze brek1ng en 
divergentie van invloed 1s op de bereken1ng van de golfge
tallen Kan in een ver-eenvoudl8'1e conflgur-a tle geschat wor
den. 
Als meest vereenvoudlgde vor-m voor de divergerende bundel 
Kan het veld van een niet symmetr~isch stralende puntbr-on 
geKozen worden. Voor de hoeKafhankelljkl1eid van t1e ampll
tudeverdeling in de bundel kan biJvoorbeeld een gaussisch 
profiel gekczen worden. De amplitude m het veld als functie 
van de plaats ziet er dan als volgt uit, 

4-6 



( 6. 4- ) 

waarblj, 
4 de hoe~ tussen de hartliJn van de bundel en de 
plaatsvector voorstelt, 
~0 een transducer- en frequentle-afhan~ellj~e 
spreidingshoe~ voorstelt, deze ~an met behulp van 6. 2 

geoptimaliseerd worden, 
en 

R de ~romtestraal in het punt ~ 

Door bre~ing zal als belangrlj~ste consequentle de schlJn
bare plaats van de bron verplaatsen. Hierdoor wordt de 
~romtestraal beinvloedt, 

fig. 6.4 De verscb.uiving van de bron 

Af te leiden valt dat voor ~leme hoe~en geldt dq.t, 

De fasedraaiing 
gaat wanneer 
de normaal op 

en 
deze 

de 

demping die 
de poreuze 
plaat sniJdt, 

een 
plaat 

worrlt 

4-7 

parallelle 
onder een 

gegeven 

( 6. 5) 

bundel 
hoe~ 

door, 

onder-
~ met 
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( 6. 6) 

Door de ui tdrul<Kmgen 6.4,, 6.5 en 6.6 te combineren Kan de 
complexe amplitude als functie van hoeK en afstand berekend 
worden. Door rleze uitdrukKing naar Kleine hoeKen te ontwiK
Kelen en te integreren over een schijfoppervlaK met straal a 
op een afstand l Kan een ui tdruKklng verKregen wor(1en voor 
de gemiddelde amplitude op de ontvangende transducer. De 
uitKomst van deze integraal ts dan van de vorm, 

waarbiJ, 
exp(ip) het "vlaKKe golf gedeelte" voorstelt 
<Pux de maximale hoek waarbij 
transducer nog getroffen wordt 

en q gegeven wordt door de ui telruKRing 

( 6. 7) 

de ontvangende 

H~t effeKt 
bron op de 
6.4,. 

veroorzaaKt door 
meting van de 

het verschuiven van de virtuele 
golfgetallen is weergegeven fig. 
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hg. 6.5 Het verschil in snelheid en dempingsfactor t.o.v. de vlaKKe-golf oploSStng 

(dt=O.Ol m, dl:0.01 111, !:0,15 m, c1:2750 l/S, cz:!~OO rA/S, c3:750 111/S) 

OoK in meer realistlsche bena,1erlngen van de bundelvorm, 
bijvoorbeeld in het opt1sche analogon de laser, is het 
belangnjkste effe!{t van de aanwezigheid van een bre!{ende 
plaat, het versehui ven van de sc_hljnbare bron. 
Een meer gedetailleerde schatting van de fout in snelheid en 
demplngscoëfficiënt !{an gevonden worden met de ui tdru!{Klng 
6 .. 3 voor de gemiddelde amplitude op de ontvangende trans
ducer, door 1n deze uitdr·uK!{lng deze ver-schuiving te verdls
conteren. Uit het quotiënt van de complexe amplituden, ver
kregen uit 6.3 bij twee verschillende plaatt1ikten, kan weer· 
het verschil in snelheid en demplngscoëfficiënt bereKend 
worden. Het r·esultaat hievan wordt gegeven door figuur 6.6. 
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fig. 6.6 Het verschli in voortplantingssnelheid en dempingsfactor ten gevolge van net 
verserwtven van oe bron. (configuratie ide!l.tlek aan die in fig. 5.5) 
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6.4- De gepulste bundel 

In de voor· gaande beschouvnngen 1s er van uit gegaan dat de 
transducer contmu zendt. In werl<eliJl<heid hebben we te 
mal<en met een gepulste transducer. Wanneer de duur· van de 
pulsen te !<ort is zal er vooral 1n de fresnelzöne veel 
minder spraRe van interferentie zijn, domweg omdat daar geen 
tijd voor is. Het profiel van de bundel zal vooral dicht biJ 
11e transducer- ster-I< afWlJl<en van het proflel zoals dat 
voor-tgebr-acht wordt door een continu stralende transducer. 
(flg. 6. 7 en 6.8 uit [rleight li t, 15]) 

AFSTAND TOr AS mm 

fig. 6.7 Het ampl1tuaeprafiel 1n de u.~. bundel voortgebracht door een continu aendende trans
ducer. (freq. = 2MH&, diameter = 19 mm, uit lit. 15) 

20 10 0 10 20 

AFSTAND TOT AS mm 

fig. 6.6 Het amplitudeprofiel in een u.s. bundel voortgebracnt d~or een gepulste trans-
ducer. (freq. lMH:, diameter = 19 u, pulsduur = 0.5t,~s uit lit. 15) 

Door de korte 
"gedetailleerd". 

pulsduur wordt 
Vooral in de 

het bundelprofiel wat minder 
fresnelzöne Zljn er· minder 
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fringes aanwezig. In praKtijK beteRent dlt dit het oscll-
lerende verloop in de grootte van de voortplan tingssnelheid 
en dempingsfactor zoals te zien in figuur 6.4 mlnder ster!< 
zal zijn. 
Aangezien de door ons gebruiKte transducers een niet zo 
extreem korte pulsduur hebben, en bovendien op een wat 
grotere afstand (minimaal zo'n 8 cm) van elkaar staan zullen 
de verschillen met de continue bundel marginaal ziJn. 

VIT tJitgebr-eide eX}:€rimenten 

7.1 Meetmethoc!e 

Om een idee te l<rljgen van de mogelijkheden van de opstel
ling ZiJn een aantal inleidende experimenten gedaan. De 
specifieKe doelen van deze experimenten waren, nagaan wat de 
invloed is van diffractie zoals besproKen in hoofdstuK VI, 
nagaan hoe goed de reproduceerbaarheid van de met1ngen 1s, 
hoe gevoelig de metingen ZiJn voor de Keuze van het trans
formatie-interval, in hoeverre de glasmonsters over dezel.fde 
materiaalconstanten beschll<l<en en in hoeverre een verschil 
1n eigenschappen de meetresultaten beïnvloedt. 

7 .2. Discrimina tle van de JUiste oplossing 

Het algorithme voor het bereRenen van de voortplantingssnel
heid in het poreuze materiaal gebruiKt een start waarde voor 
de bereKening. (paragraaf- 5.3, appen(li:X: 4-) Deze startwaarde 
wordt gebruil<t om vast te stellen in welke groot te-orde het 
faseverschil moet liggen. Een verKeerde beginschatting zal 
1e111en tot een fout snelheidsver-loop. Ruwweg l<an gesteld 
worden dat een te kleine beginschatting voor de voort
plantingssnelheid leidt tot een ster-K StlJgend snelhei,isver
loop als functie van de frequentie en een te gr·ote begw
schatting tot een sterK dalend verloop. Voor de eerste 
compressiegolf is de JUiste oplossing makKelijK te onder
schelden van de andere mogelijKe oplossingen. De verschillen 
in groot te-orde tussen de di verse moge lijl<e oplossingen zijn 
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zo groot dat de onJUlste oplossingen volled1g onwaarschijn
llJKe waarden hebben. (snelheden boven de 10000 m;s of 
snelheden l<le1ner dan 2000 m; s) 
Voor de tweede compress1egolf ligt dit wat moeiliJKer, hier 
liggen de dl verse mogeliJKe oplossingen veel dl eh ter bij 
eH<aar. Zuiver op grond van de verwachte grootte-or·de Kan de 
goede oplossing met her·Kend worden. Voor het vinden van de 
JUiste oploss1ng ZiJn hier meerelere metingen noodzaKelijk. 
Een voorbeeld van een dergelljKe complete metlng 1s gegeven 
1.n flg. 7.1 t/m 7 .3. Hienn 1s gebruiK maKende van de opge
nomen signalen blj ctrie verschillende plaatdlKtes, voor· dr·ie 
verschlllende beginschat tlngen het snelheidsverloop weer ge-
geven. 

-2 

14 

" • 12 ) 
'OJ 

Q ... 10 

i 
b 

B 

1.2 1.4 
AJlE 

fig. U De berekende snel~e1d bij drie beginsehattmgen, a) 1100 m/s, 

il) 1000 'fl/S en c) 800 mts. (d!=tê ram, dl:! Mmm en KorrelgroQt te= Hl 
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hg. 7.~ De berekende snelheid bij drie beginscnattingen, a) 1100 'il/S, 
b) 1000 r./s en c} 900 nts. (d1=1M rnm, dl=l9.65 u en torre1grootte=P-2) 

e+2 

--------------~--

:~ 
1.2 1.4 
CJ9E 

fig. 7.3 Oe berekende snelheid bij drie beginscnattingen, a) l100 mts, 
b) 1000 n/s en c) 900 m/s. (dl=ll rnm, dl=19.~ u en korreigrootte:P-2) 

Oppervlakkig bezien is 
verschil op te merken. 
dat blJVoorbeeld het 
hoogste beglnschatting 
toont. Wanneer gekeKen 

er tussen deze dr·ie figuren weinig 
Bij iets betere beschouwing bllJkt 

berekende snelheidsverloop voor de 
toch behoorlijke verschillen ver

wordt naar het verschil tussen de 
li.oogst en laagst voorKomen(1e snelheid 1n deze oplossing, 
blijkt <:!at dit verschil behoorllJk varieer·t. In flguur 7.1 
is dit verschil zo'n 500 m;s (dlt is met helemaal zichtbaar 
door(lat de eerste meetwaarde van de schaal gevlogen is), 
terwijl 1n figuur 7.2 en 7.3 dit verschil respectiefelijk 
zo'n 300 m;s en 150 m;s is. Het 1s onwaarschlJnliJk dat een 
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dergeliJke oplossing de juiste zou ZlJn. Voor de oplossing 
gevonden biJ 1ie laagste beg1nschat tlng geldt, zij het in 
romder sterke mate, hetzelfde. Er is slecht één oplos.s1ng 
waarbij deze vartatie 1n verschil tussen grootste en kleln
ste bereRende snelheld n1et of nauwelijks aanweZlg is, de 
oplossing volgende u1t de beginschatting van 1000 m;s. 

7.3 Diffractie en reproduceerbaarheid 

Aangezien het verwachte dispersle- en dempmgs-verloop als 
functie van de frequentie niet bekend 1s (dit is wat ui tem
dellJK gemeten moet gaan worden), is het moeilljK de effeg
ten van diffractie hiervan te scheiden. Bovend1en 1s ooK cle 

exacte 1nv1oed van diffractie door de ruimtelljKe uitbrel
dmg van de bundel niet beRend. Wat wel op grond van de 
schattingen uit hoofdstuK VI gesteld Kan worden is dat de 
verhoud1ng van de afstand tussen de transducers en de diKten 
van de glasplaten een belangrijke rol in de diffractie
effeRten zal spelen. In figuur 7.1 zijn voor twee waarden 
van de afstand tussen de transducers de diffractie-effekten 
weergegeven. Uit deze figuur blijKt biJVOorbeeld dat de 
pertode en de grootte van de snelheids- en (iempings-var·ia
ties afhangt van deze afstand. 
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fig. 7.4 De invloed van de transducerafstand op de diffractie 

Uit de 
tie van 
indruK 

variatie van het gemeten dispersieverloop biJ varia
de transducers Kan aldus een de afstand tussen 

geKregen worden van de invloect van de diffractie-
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eHel<ten. In figuur 7.2. staan een 
eerste compressiegolf weergegeven 
afstand tussen de transducers. 

aantal opnames van de 

biJ een verschillende 

-

-
fig. 7.5 Het dispersieverloop bij verschillende afstanden tussen de transdums 

(korrelmdeling p-1. dikten 10 en !5 n, transducer V302) 

Wat in deze figuur vo::>ral opvalt is de grote variatie tussen 
de d1verse opnames. De algemene vorm van de grafiel\en bliJft 
echter wel ongeveer hetzelfde. Het llJkt of er sprake is van 
een soort "offset" fout. Wanneer deze "offset" voorlopig 
even weggeelacht wordt t;lijven in het verloop van de disper
siel\romme kle1ne onderlinge verschillen over. OoK in de 
uiterste standen van de opstelling (met weergegeven in dit 
pi aatJe) ZlJn er alleen Kleine verschillen te zien. Deze 
verschillen treden vooral op aan het begin en aan het einde 
van het frequentiebereiK van de transducers. Hier is het 
signaal relatief zwak (fig. 5.4-) en zal de onnauwKeurigheid 
ten gevolge van biJVOorbeehi ru1s groter worden. De diffrac
tie lijKt dan ook, zoals ook op grond van de schattingen 
verwacht mocht worden geen rol vail betekenis te spelen. 

Wat de grote 
betre-ft, deze 
Keur1gheid van 

absolute verschillen tussen de di verse 
kunnen verklaard worden door de instel 

de opstelling. Voor elke meting moet 
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monster verw1sseld worden, hierbij kan natuurllJl< maKkeliJk 
het een en ander aan de opstelllng verschoven worden. Dat 
dit grote effel<ten zal hebben is n1et verwonder liJk wanneer· 
men bedenKt dat de voortplantingssnelheid bepaald wordt uit 
het verschil in fase tussen twee metingen. In het algemeen 
1s het verschll in fase tussen de twee metingen veel kleiner 
dan de totale fasedraaimg bij een van beide metmgen. Een 
kleine fout in fasedraaiing bij één van beide zal in het 
verschil van de twee metingen opblazen. 

BiJ loodrechte inval wordt de voortplantingssnelheid bere-
kend volgens, 

( 7. 1 ) 

Een 

BiJ 
in 
0.1 

fout in 

een waarde 
transducer-afstand 
mm geldt dat, 

& ( A<P} I A<P~O' 1 I 

zodat 
& (cm/ w) I (cm/ c, l :~o. 1 

geeft een 

van c 11;c 1 :::2 
tussen beide 

afwiJKing in 

en een 
met1ngen 

( 7' 2 ) 

verschil 
van ongeveer 

De a fw1jK1ng in de voortplan tingssnelheid wordt hiermee, 

van, 

Ofschoon in principe de transducers tijdens één opname (twee 
metingen) op hun plaats kunnen blijven, lS het goed mogelijK 
dat tiJdens het verwisselen van het glasmonster cle 1nste1-
ling van de transducers, bijvoor·beeld door schoKKen, iets 
veranderd wordt. Aangez1en door speling 1n de ophanging de 
transclucers zo'n millimeter Kunnen sllngeren, is de gecon
stateerde variatie 1n snelheid niet verwonderliJK. 

5. LJ: Het transforma tle-in ter·v al 

De analyse van het 
a fzonc1er1ljk. De bij 

ontvangen signaal geschiedt per golfsoort 
de te onderzoeKen golfsoort horende 
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puls wordt daarom met het programma USEXP afzonderlijk ge
transformeerd. De grenzen van het gebied wat getransformeerd 
wordt moeten met de hand aangegeven worden {appendix 5 en 
6). H1erb1j moet er natuurliJk voor gezorgd worden dat 
alleen de puls afkomstig van de te onderzoeken golf z1ch in 
het interval bevindt en geen stukken van pulsjes afkomstig 
van andere golven of reflecties. De gevolgen van menging van 
andere signalen in de te transformeren puls zijn weergegeven 
in flguur 7.6. Hierin zijn drie s1gna1en weergegeven opgeno
men blJ verschUlende hoeken. B1j de signalen opgenomen bij 
30 en ltO graden wordt het signaal "vervuild" door andere 
pulsen. Door de grote invloed van andere signalen is 1n 
pral<tlJK maar· een enkele hoeken geschlKt ZlJn om onder te 
meten. 

NIET GECORRIGEERD VOOR VERSTERKERINSTELLING 

e+2 

2 
900 

,.. 

'/ ) ..., aso 

/~ Q ... 

~ 900 I·~ 

flg. H De mvloed van net transform.atie interval 

5.5 Controle op verzadiging 

De voortplanting van vooral de tweede compressiegolf is 
sterK afhanKelijK van de verzacl.igingsgr·aa'1 van de poriën
·:toelstof. Wanneer er een Kleine hoeveelheid lucht in de 
por·iènv loeistof zit zal de compress1bili te i t van deze pori
ënvloeistof sterK teruglopen. Voor de golfvoortplanting 
heeft dlt twee effeKten, in de eerste plaats zal (Je voort
plan tlngssnelheid van de tweede golf hierdoor terugtopen 
{appencux 2} en in de tweede plaar,s zal 'ie demping veel 
sterker worden omdat de snelheidsamplituden in het meter-iaal 
groter worden. Voor ultrageluidsexperimenten is het van 
belang een zo hoog mogelijKe verzadiging te bereiken, van
wege de relatief kleine vermogens waarmee gewer!{t wordt. 
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Om enige waarde aan de gemeten waarden voor de dempingscoëf
ficiënt en voortplantingssnelheld te kunnen hechten is het 
nodig te weten of er al dan niet sprake van volled1ge verza
dlging is. Een mogeliJkheid om dl t te onderzoeken is de rlruk 
waaronder het exper1ment plaatsvindt te var1eren. Wanneer er 
luchtbelletjes m de poriënvloeistof aanwezig zijn zal de 
compressibill te i t van de poriënvloeistof een funct1e van de 
druk zijn. U1 t (ie verschillen in voortplantlngssnelheid en 
<1empingsfaKtor bij een varierende druk .Kan afgeleid worden 
of J.nderdaad een volled1ge verzadJ.ging bere1.Kt is. In rle 
volgende figuur (7.7) zijn een aantal opnames van exper·imen
ten weergegeven. Deze experimenten ZlJn gedaan onder een 
overdruk welke varieerde van 0 tot 2.5 !{gf;cmz. 

NIET GECORRIGEERD I,OQA VERSTERKERINSTELLING 

tig, 7.7 Voortptantmgssnelheid en dempingscoëfficiënt bij verschiltende druk 
(a,b,c,d,e,f 0/0.5/2.5 l:gf{cml) 

In deze 
verschil 

figuur is te zien dat tussen 
van betekenis valt waar te 

de d1verse 
nemen. Ook 

waarbiJ de druk zeer· snel of juist zeer langzaam 
werd, zodat eventueel aanwezige luchtbellen geen 
wel (le gelegenheid tot oplossen Krijgen, geven 
beeld. Hieruit kan geconclu(leer-d wor:1en dat c!e 
verzadiging inderdaad lS bereit~t. 

5.6 De reproduceerbaarheid van de glasmonsters 

opnames geen 
experimenten 

veranderd 
of juist 

eenzelfde 
volledige 

Voorwaarde voor 
hier gebruikte 
gemeten wordt 

het berekenen van 
meethode is dat de 
gelijke eigenschappen 

de golfgetallen 
beide monsters 
hebben. Het is 

bij de 
waarmee 

de vraag 
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ofdat dit tnderdaad het geval is. Uit de meting van de 
bull<modulus van het droge materiaal blijl<t dat er behoor
ltJI<e verschillen bestaan tussen de c:iiverse monsters. Zei<er· 
de snelheld van de eerste compresstegolf wordt sterl< beïn
vloed door deze modulus. Voor wat betreft de eerste golf 
ZiJn er dan ooi< grote meetfouten te verwachten door ver
schillen tn ma ter iaale igenschappen. De verschillen die op 
I<unnen trec!en worden weergegeven door figuur 7 .8. 

E+2 

38 

,... 36 • ) 
V 

34 c ... 

i 32 ,; 

30 

1.0 1._§' 2.0 2.5 3.0 
FJe:LerriE CM-U> AS04 

fig. 7.8 De door verschillende materiaaleigenschappen veroormHe 
vemhlllen in berekende snelheid 

H1erm ZiJn twee metingen uitgezet, verricht bij twee ver
schillende combinaties van plaa tdil<te. De verschillen tussen 
de weergegeven Krommes ZlJn zeer groot, in het ene geval 
llj!<t er zelfs geen stabiele oploss1.ng te bestaan. Zoals 
gezegd I<unnen deze grote verschillen verl<laard worden uit de 
verschillen in constrained. modulus. Uitgaande van vergelij
I<mg 7 .2. I<an een schatting gemaal<t worden voor de groot te 
h1ervan, 

(7.2.) 

Stel dat cie voortplantlngssnelheid. evenredig is met de wor
tel u1 t de constr·ained moctulus (app. 2. ltmietgevallen). De 
voortplantlngssnelheid zal ten gevolge van de verschillen in 
constrained. modulus verschillend. ZiJn voor de twee monsters. 
Wanneer de ene voortplantingssnelheid als JUiste wordt gel<o
zen geeft de voortplantingssnelheid in het andere monster 
een fasefout. De grootte van deze fasefout wordt gegeven 
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door, 

BiJ een verschil van 201. m constrained modulus is het 
verschil in voortplantingssnelheid ongeveer 101.. Samen met 
een verhouding van het dikteverschil van beide platen en de 
dikte van de twee(ie plaat van 4, geeft dit een relatieve 
fout op het faseverschll van L!-Ot.. De fout op de berekende 
snelheid wor·dt hiermee, 

ócm~1200 m;s! 

Voor wat de tweede golf betreft ZiJn de verschillen tussen 
de d1verse metingen veel mlnder groot, biJ alle combinaties 
ligt 11e gemeten snelheid in dezelfde orde van groot te. De 
geconstateerde afwijkingen zijn van de orde van 100 m/s. 
Binnen de tot nu toe mogelijKe nauwkeurigheid kunnen de 
monsters voor wat betreft de tweede golf als reproduceerbaar 
beschouw'1 worden. 

7.7 De eerste compresstegolf 

Nu de beperkingen van de opstelling zijn afgetast, is het 
mogelijk echte metingen van de golfgetallen u1t te voeren. 
De eerste compressiegolf 1s wat deze beperkingen betreft het 
gevoeligste. Voor de meting aan deze golf is een paar poreu
ze platen uitgezocht met een minimaal verschil in con
strained modulus. Alle andere comb1na ties van platen hadden 
een onaanvaardbaar· groot verschil in mater·iaaleigenschappen. 
Van deze ene l)rUlKbare combinatie ZiJn met gebruik van alle 
drie de transducerparen de golfgetallen bepaald. De resulta
ten hiervan ZiJn weergegeven m figuur 7.9. 
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fig 7.9 De gaUgetallen van de eerste colpressiegolf 
(d1,z:10, 1Mu, kmelverd. P-1, constr. modulus 

1.221 1.7011 

l1.l en 17.3 6Pa 

Wat aan deze figuur op valt is in de eerste plaats het felt 
dat de dempingstaktor een negatieve waarde aanneemt voor 
lagere frequenties. Deze onmogeliJke situatie moet van een 
meetfout afkomstig zijn. Afgaande op de schattingen van de 
di ffract re-effecten liJkt het niet waarschijnliJk dat deze 
verantwoordelijk kunnen ZiJn voor een dergelijk grote nega
tleve waarde. WaarschijnliJker is dat ook dit veroorzaakt 
wordt door het niet reproduceerbaar zijn van de glasmon
sters, of eventueel door een verschll in verzadiglng van 
beide monsters.{Van één van de monsters is de verzadiglng 
met gecontroleerd.) Verder blijkt uit deze figuur dat (Je 
dempingsfaktor bij ongeveer 1.5 tot 2 Mhz sterk gaat toene
men, boven de 2 MHz valt zelfs weinig meer te meten omdat de 
signalen daar zeer zwak worden. Aangezien de Blot-theorie 
een evenredigheid van de dempingsfaktor met de frequentie 
tot de macht een half voorspeld moet deze sterke stijging 
toegeschreven worden aan een verstrooiingsproces. 
Voor wat de voortp!antingssnelheid betreft Kan opgemerkt 
worden dat de verschillen in de overlappende frequentiege
bieden tussen de d1verse transducers verklaard kunnen worden 
uit de instelnauwkeurigheid van de opstelling. Het "rela
tieve" verloop van de kromme is volgens de verwachtingen. 
Afgezien van kleine slingeringen op de groot te van de snel-
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heid loopt deze behalve in het eerste gedeelte zo goed als 
constant. De meting m het laagste frequentiegebied is n1et 
betrouwbaar, door de lage frequentie en dus de grote golf
lengte paste het pulsje met 1.n het dunste monster-. Het 
direKte signaal en de reflecties bleKen niet meer- van elkaar
te scheiden. Met wat goede wil Kan afgeZlen van 1n dit 
eer-ste stuk een lichte daling in snelheHi geconstateerd 
wor-den. De gr-ootte van deze dall.ng is hier- eigenllj!{ te 
Klein om conclus1es aan te verbinden. In een eer-cler- exper-i
ment uitgevoerd met wat "slapper-e" monster-s 1s deze daling 
wat ster-Ker- aanwezig (figuur- 7.10). OoK de slinger-ing op de 
gr-ootte van de snelheid is hier- wat ster-Ker-. 

fig. 7.i0 De voortpiantingmeltleià van de eerste golf 
(dikte 10 en lO illlll, constr. mod. 10.6 GPa, P-è) 

7.8 De tweede compr-essiegolf 

1.51 2.00 

FREO. MHz 

OoK voor de tweede compr-essiegolf is voor- het totale fre
quentie bereik de voortplantmgssnelhel.d en demplngscoëf
flclënt bepaald. De re sultaten hiervan Zljn weergegeven in 
figuur 7.10. Het meest opvallende kenmerK van dit figuur· is 
het merRwaard1ge geelrag van de dempingsRromme boven de 1.25 

MHz. De demping neemt hier aanvanKeliJK sterk toe om daarna 
scher-p te dalen. Dit gedrag han(1haaft zich boven deze grens. 
De tr-ansducer-s voor het hoogste frequentiegebied Zijn dan 
ooK met meer bruiKbaar. Het gedrag van de dempingsKr-omme 
gaat gepaard met het vrijwel compleet ver-dwijnen van de 
hogere frequenties in het ontvangen signaal. 
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fig. 1.11 De golfgetallen van de tweede golf 
d1,rt2, 14.9 u, korrelverd. H 
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In figuur 7.12 is het amplitudespeet rum weergegeven van het 
signaal zoals dat b1j deze Korrel verdeling ontvangen wordt. 
VergeleKen met het amplitudespeet rum van het uitgezonden 
signaal (fig. 5.lt) levert dit signaal een sterK naar de 
lagere frequenties verschoven spectrum. 

3.0 

fig. 7.1ê Het ontvangen aplitudespectruDl {P-ê, V304-) 
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Oük de gemeten snelheid bliJ!{t boven een frequentie van 1.25 
MHz een a fwij!{end gedrag te gaan vertonen, Zlj het niet zo 
spectaculaH' als bij de dempingscoëfficiënt. Onder· deze 
frequentie hebben zowel de demplngsfactor als de snelheid 
het op grond van de Biet-theorie verwachtte verloop. Op 
grond van het ster!{ verschillende gedrag onder en boven deze 
frequentie wordt de indruk\ gewekt dat cleze grens als een 
soort afsnijfrequentie fungeert. 
Ook blj de andere korreldiameters kan een etergeliJke grens
frequentie gemeten worden. (fig. 7.13) 

" I 

P..O P..1 

NIET GECORRIGEERD VOOR VERSTERKERINSTELLING 

fig. 7.13 De aempingsfactor bij 2. lorrelverdelingen 

Uit de vorm van vooral het signaal b1j de P-2 en de P-1 
vercleling liJkt het alsof er spraKe is van een resonantie 
effekt. Dit wordt ondersteund door de verhouding van golf
lengte en I<orreldiameter bij de grensfrequentie, 

korre 1 verd. fgrens c-, f../<:lRorre 1 '-

P-2 1. 25 Mhz 900 m;s 7 tot 17. 5 

P-1 0. 7 Mhz 860 m;s 8 tot 12. 5 
P-0 o. 4 MHZ 800 m;s 8. 5 tot 12. 5 

Voor elke ver(ieling llgt deze verhoud1ng biJ ongeveer 10. 

Als het poreuze materiaal weer opgevat wordt als een verza
meling buisJes kan op grond van de aanname van resonantie 
een karaKteristieke lengte hiervoor gegeven worden. Resonan
tie zal optr·eden wanneer cle buislengte, afhankeliJ!{ of er 
sprake van één open of twee open einden zijn, À/2. of 
f../4 lang is. Dit beteRent voor een poreus materiaal dat 
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de karakteristieke lengte va.n de stromingskanaaltJeS 2..5 of 
5 Korreldlameter·s 1s. 

7.9 D1scuss1e 

Het Karakter van de meetmethode zoals in dlt hoofdstuk 
gepresenteerd is 
liJK an<1ers clan 
Johnson & Flona. 

door de hebbellJ!{heden van h1ervan duide-
meetmethodes zoals 
De hier gebruiKte 

gevolgd door 
meet methocte is 

bijvoor·beeld 
erg gevoe-

lig voor mechanische stabill telt van <1e opstelling en repro
duceerbaarheld van de monsters. Deze gevoe11ghe1d verhindert 
de absolute bepallng van de '11verse voortplantingssnelheden. 
De metho(le van .Johnson & Plona geeft deze mogelijY.held wel. 
Zlj l)epalen alleen de looptljci van <1e puls in het ma teriaat 
en Y.unnen met één meting per ma ter1aa1 volstaan. Meer dan 
alleen de voortplantingssnelhel<1 Y.an er lilt (Je meting van de 
iooptijcl met bepaald worden. 
De h1er gebruiY.te methode is vooral gesch1Y.t om r,et rela
tleve ver-loop van de voortplantmgssnelhei<1 als functie van 
·ie frequentie te bepalen. ·wanneer b1nnen een beperY.te tiJ<1 
gemeten wordt blijkt l1et ver·loop van cl.eze kr·ommes goed te 
reprociuceren. Tussen experimenten ge(laan met gr·otere tussen
tiJeten (enKele dagen) bllJKt wel emg ver·schll te bestaan. 
Deze verschlllen Komen biJVoorbeeld tus.sen '1e exper·1menten 
van flguur 7.4 en die van figuur 7.9. Aangez1en pas na 
enKele dagen volledlge verzadiging werd bereiKt is het waar-
schiJnlijK <:ia t cleze verschElen op verschillende verza•li-
glngsgraden terug te voeren Zijn. 
OoK wat betr-eft het verloop van de c!emping ZiJn er voor- wat 
de eerste golf betreft problemen. Hier wor·dt een negatieve 
dempingscoëfflGlënt gemeten. over de oorzaaK van deze onmo-
g e 1 i J R e w a a r- d e !\a n a 11 e e n g e s p e ::; u l e e r· (1 w o ('(l. e n . N i e t a ll e 
e1gen.schappen van de glasmonsters ZiJn gemeten, er bestaat 
dus geen zel<erheid over de reproduceer-baar·heid van alle 
eigenschappen. OoK het feit dat biJ de ber·el\emng de demping 
van het water is verwaar·loos'1 Kan een deel van deze nega-
tieve waar-(Je mischién ve:r"Klaren (typiscl1e waar·cien voor· c!e 
dempmgscoeffl.Clënt 1n water ZlJn vz.n de orde van 0.1 tot 1 
'1B/m). De demping van de twee,:te gclf is in alle gevallen wel 
positl.ef. 
Diffractie effecten, zoals afgeschat in rtoofcistuk 6, spelen 
een l<leine rol. De .schattlngen geven variaties op de ',ver~Ke-
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lLJKe 
groter 
tlgen 

voortplantLngssnelheden 
dan en~<:ele 

d1t. In de 
procenten. 

meungen van 

en rlempingscoëff LC iën ten 
De metingen (figuur 7.1!) 

de eer·ste golf (figuur 

met 
beves-

7.9 en 
7 .10) liJKt 
di ffractle 

er wel iets zichtbaar te ZlJn van een, door 

groot te van 
veroorzaaKte, var1at1e op 

deze . gemeten variaHes is 
de gemeten snelheicl. De 

met groter dan enkele 
tlentallen meter·s per 
p1ngscoëff1C1ën t van 
g.:. 

·~ vanatie niet te 

secon<:le. 
de tweede 
herKennen. 

In de 
golf 

GeZlen 

snelheld of dem-
lS een diffractie-achti
de grootte van de 

verschlllen d1e tussen de diverse metingen op Kunnen tre(Jen 
ZiJn de variaties cl.le ctoor dlffr-actl.e ver·oorzaakt 'NOr<:ten 
v e r· w a ar: 1 o os ba a r. 
Een echte vergellJiüng van de meetresultaten met de Blot
theone is door het ontbreken van en!<ele essentiele mate
riaaleigenschappen met mogelijk. Met name de effectieve 
poriëndiameter en de darcycoëfficlënt ZiJn belangriJKe para
meters in het kwantitatieve verloop van de voortplantings
snelheden en de dempl.ngscoëfficiënt. Juist (leze twee 
parameters ZiJn nog niet gemeten. 
De meetresultaten geven voor· de eerste golf een zo goect als 
constante voortplan tingssne lhei<1, waarbij m1sschien een 
~~leine dallng als functie van <:ie frequent1e valt waar te 
nemen. De grootte van deze dalmg valt met m alle gevallen 
signiflcant te noemen. Eventueel zou deze daling toe te 
schr·iJven ZiJn aan 
gemeten demp1ng van 

verstroolingseffecten 
de eerste golf geeft 

(hoofdstuk .3). Pe 
geen bruikbare 

resultaten. 
De meetresultaten van de 
een constant gedeelte en 
toeneemt als functie va.n 

tweede golf geven 
een gedeelte waar 
de fr·equentie. De 

voor de snelhei<1 
de snelheld 
demping loopt in 

het gemeten frequentie-interval a 1 •• 
·~ verwacht op. Echt e,len-

redig met de wortel uit de freque n tle, zoals voorspeld wor·ö t 
door de Blot-theorie, lS <1e dempmg echter niet (f ig' 7.t4). 

66 



-~~------~------~-------r------~------~ 
+ 

.. 
20 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

1() 
• + • + • 

~ + + 

0.732 ome 1.221 
FREO. IMHzl 

fig. 7.a Oe demping van de tweede gotf twadratis~n uitgmt 

Wanneer (Je porlëndiameter Ul t de opgegeven Korrel verdeling 
geschat wordt volgens, 

kan deze waarde 
worden. Deze schat Ung 

voor 
volgt 

een 
Lllt 

schatting voor· 
de u1 tctr·uKKmg 

K1j gemaaKt 
voor cte 

grootheid Jo. 

Met een waarde 
poriëndiameter 
massaco":!f fic iën t 

voor de 
van 20 

l<orrelcjlameter· van 100 een 

van 
wordt t1e 

w,.m, 

van 

een 
en 

toegevoegde 
een waar·öe voor 

Met 
andere Ult.druKKingen voor de waarde van Kd Kom Je op 
vergelijKl)ar·e getallen m t. Een voor·beelrl hier·van is c!e 
Er·gunvergeliJ.IOng, 

Volgens deze ui tdrukkmg zou dé waarcie van kct gelijK 
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fig. 7.15 De heretende en gemeten Jaarden van de voortplantmgssnelheld 
en de ·IÎellpingscodficiént. 

Uit deze berei<eningen blijl<t dat de grootte-orde van de 
gemeten demping .overeenKomt met de geschatte waarde hiervan. 
Hardere liltspraKen Kunnen h1er zolang de darcycoëfficiënt 
nog niet gemeten is, verder met over· worden gedaan. Het 
gemeten snelheidsverloop WiJkt: bij de laagste frequenties 
wat af (tot zo'n 100 m/s) van de bereKenrJe kromme, de oor
zaak h1erv an is met duidelijk. In ie<1er geval geven andere 
par·ameterwaar(:ien, voor wat rJe snelheu:l. 
betreft, geen verbetering 1n overeenKomst tussen het 
bereKende en het gemeten verloop. 
Bij alle Korr·el<:!iameters lijKt er 
bestaan tot waar de Biot-theorle 
11ggen bij de frequentie waar de 
maal de i~orrel diameter worrlt. In 

een scherpe 
votdoet. Deze 

grens te 
gr·ens zou 

golflengte ongeveer tien 
hoeverre deze grens echt 

is en niet veroorzaaKt wordt door meetfouten valt op basis 
van deze metingen niet met zekerheid te zeggen. De bec!oelde 
meetfouten zouden veroorzaaKt Kunnen worden <1oor het fe1t 
dat de signalen maar 8-bi t gesampeld kunnen worden. Hier 
tegen spreekt dat de het anomale gedrag van de <1empingsKrom-

1 

me bij eenzelfde monstersoort blj verschUlende ingestr·aalde 
vermogens en verschillende trans(:l.ucertypen teli<ens bij (1ezelfrle 
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frequentie optreedt. 

VIII ConcllJSies 

De met de B1ot-theor1e voorspelde twee-golvenstruKtuur Kan 
met behulp van de voortplanting van ultrageluLdpulsjes aan
getoond worden. OoK de waarden van de voortplantLngssnelhe
den gevonden uit (je looptiJd van cle pulsjes in het materiaal 
!{omen overeen met (ie theoretisGh gevonden waarden. Een beper
King van de ultrageluLdstechnleK is het frequent1ebere1K van 
de appar·atuur·, deze beperKt cle Keuze van rJe mater1alen. De 
Korrels waaru1t de mater·ialen Zljn opgebouwd moeten Klein 
genoeg Zijn om een continuüm benadering mogelijK te maken. 
Blj grofkorrelige ma ter·Lalen, zoals het gelijmde zand ge
bruikt in de schokbuisexperimenten van Van '1e Kogel en Van 
der Grtnten, kan met 1:ieze techniek zelfs geen tweede golf 
aangetoond worden. 
Er ZiJn geen modellen gevonden d1e, in tegenstelling tot de 
Biot-theor·ie, niet uitgaan,1e van bulKeigenschappen van het 
poreuze matertaal toch een goed beschrijving van de golf
voortplanting kunnen geven. Geen van deze moelellen is in 
staat op bevredigende wijze een beschrijving te geven van de 
mechanische eigenschappen van het poreuze ma ter1aal. In het 
algemeen geven deze modellen alleen een soor·t gewogen 
gemiddelde van· de 
poreuze materiaal 
is. 

eigenschappen van 
u1 t opgebouwd 1s, 

de ma ter1alen 
hetgeen niet 

waar het 
voldoende 

Gedetallleerde Lnformatie over de golfgetallen in het 
poreuze mater·iaal kan gevon(len worden door fourieranalyse 
toe te passen op de zich door het poreuze materiaal voort
plantende golven. De h1ervoor gebrui!ne methode blijkt erg 
gevoellg te ZLJn voor cle reproduceerbaar·heid van cte instel
lingen van de opstelling en de eigenschappen van de mon
sters. Door deze gevoeligheid blljkt het n1et mogelijk te 
Zljn nauwkeurige absolute waarden voor de voor·tplantingsnel
held te bepalen. Het relatieve ver·loop van de voortplan
tingssnelheden als functie van de fr-equentie kan we i bepaal cl. 

worden. Het gemeten veJ'loop komt voor wat de eerste golf 
betreft overeen met op het grond van de Biot-theorie ver
wachtte verloop. Voor de tweede golf worden kleine afwijkin
gen gevonden. Een exacte vergelijking tussen gemeten en 
bereKend veloop is, door het ontbreken van mater·iaaleigen-
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schappen, nog niet uitgevoerd. 
De demping van de golven in het poreuze materiaal kan in 
deze opstelling ooK gemeten worden. Voor wat de eerste golf 
betreft ZLJn h1er geen bruiKbare resultaten mee gehaald, 
onder bepaalde voorwaarde worden negat1eve waarden voor de 
demping gevonden. De demp1ng van de tweede golf geeft '.'lel 
zinn1ge resultaten. Ook hLer liJkt, evenals blj de gemeten 
snelheden, voor wat het relatieve verloop betreft overeen
komst te bestaan met het volgens de Slot-theorie bereKende 
ver·loop van <1e dempLngscoefficLënt. Ook de gemeten absolute 
waarde Rom t 
voor1op1ge 

wat grootte-orde 
schattingen. 

overeen met overigens nog zeer 

De gemeten krommes van cle dempmg van de twee de 
reren een afsniJfrequentle waarboven vrlJWel geen 

golf sugge
Slgnaal 

meer doopgelaten wcn~dt. Een. ct.er·.gelijl\e afsniJfr·equentie zou 

verKlaren dat in de experimenten met geliJmd zan<:i helemaal 
geen tweede golf wordt waar-genomen. 
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Appendix 

I Lamé-coëfficiënten 

De BLot-theorie maaKt gebruiK van spanntngs-reK relat1es die 
een vergelLJKbare vorm hebben als de normale spann1ngs-reK 
relaties voor homogene materialen. Omdat er spraKe is van 
twee fasen waartussen beweging mogelijk is, ZiJn er, in 
plaats van ~~n vergeliJKing voor de relatie tussen de ver
vorming 1n het materLaai en de daarblJ behorende spann1ng, 
een tweetal gekoppelde vergeliJkingen. Het verband tussen de 
co~ffici~nten van deze vergellJKingen en de eLgenschappen 
van de afzonderlijKe materialen waaruit het materLaat is 
opgebouwd, wordt door diverse auteurs afgeleid. Als voor
beeld'worden hier de relaties afgeleid door Johnson & Plona 
[ 1 it. 4 J ge geven. 

Q: (1-n-Kb;K 5 )nKs 
1-n-Kb/Ks+Ks/Kt 

R: 

(.1\ 1. 1) 

Hierin staan de grootheden K5 , Kt en Kb voor de 
compressiemoduli van respectieveliJK de vaste fase, vloei
bare fase en de compressiemodulus van het poreuze bulK
materiaal. Deze bulK-modulus is de zogenaamde "Jacketed and 
drained" waarde die gevonden wordt in een ge<:l.achtenex:perL
ment waarbiJ het poreuze materiaal belast wor\it, maar de 
vloeistof de gelegenheld Krijgt vriJelijK in of uit het 
monster te stromen. In praKtiJK wordt deze grootheid gemeten 
door de droge geluictssnelheid in het poreuze ma terLaai te 
meten. Dit kan met biJVOO<beeld een betontester gedaan wor·
d en. 
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De grootheld N staat 
Aangenomen wordt dat 
de bulk-modulus 

voor de 
deze in 

volgens, 

schuifmodulus van de 
een vaste verhouding 

Kb= 1. 8*N 

II Limietgevallen Biot 

bulk. 
staat tot 

Voor het 1nz1cht m de eigenschappen van de disper·sie
relatles af geleld volgens Blot, lS het nut tig een limietge
val te beschouwen. 
Wanneer de bulkmodulus van het poreuze materiaal veel groter 
1s dan de compressiemodulus van de vloelstof zullen de 
beweg1ng van <:!e vloeistof en cte va.ste stof ontkoppelen. De 
uitdrukkingen voor de voortplan tingssnelheden zullen hler-

•door sterk vereenvoudigen; 

C(snel)= 
~ Kb+~N/3 ]% 
L (1-n)Ps+(1-a- 1 )npf 

(A 2. 1 ) 

c C i ang z ) = Cf luid/ f (ct l 

Aan deze 
teerd is 

zame golf 

ui tdrukklngen 1s te zien 
aan een beweging van het 

daar1ntegen is gerelateerd 
VlOelST,Of. 

(A 2. 2} 

dat de snelle golf 
totale monster·. De 
aan de beweging 

gereia
lang

van de 

De voortplantingssnelheid van de snelle golf worcit hierdoor 
m sterke mate beïnvloed door de constrained modulus 
(=Kb+~N/3), terwijl dle van <:!e langzame tweede golf door 
de toegevoegde massa-faktor bepaald wordt. Aangezien de 
constraineci modulus makKeliJk varieer·t, is het moeiliJK om 
voor wat de eerste golf betreft 1dent1eKe monsters aan te 
maken. De verschlllen m constrainec! modulus Kunnen onstaan 
door biJvoorbeeld een verschUlende sintertiJd van de mon
sters, of door verschillen in <1e wijze van storten van het 
Korr·e1mater1aal 1n <1e sintermaL Aangez1en het maken van de 
monster·s uitbesteed is, 1s hierop geen invloed geweest. 
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m Het rnaKen ·van tr·ansdurers 

Het frequentiegebied waarin de geKochte transducers werKen 
is voor experimenten aan gelijmd zand aan de hoge Kant. Om 
toch aan dit materiaal te Kunnen meten is geprobeerct zelf 
transducers te maKen die in een lager frequentiegebied wer
Ken. De gebruiKte materialen Zljn, 

Kr1sta11en: 

mater·1aal PXE 4-

afmetingen 
(door de 

bacKing: 

20x1095 mm. 
heer Sollie van de vaKgroep EME geleverd) 

een mengsel van isolerende tweecamponen ten lijm {3M Scotch-
cast Electr1cal Resin) en woîfraampoeder. 
(c1oor Phllips-Maarheze geleverd) 

Hu 1 s: 

mat er 1aal P. v.c. bms 
afmetingen 50x2095 mm. 

Soldeerver bindingen: 

Woodsmetaal met een smeltpunt van ongeveer 70° 

Electrische aanslul t1ngen: 

Intern, geplastificeerd Koperciraa<1 
Extern, coax-Kabel 

Voor dat 
1ngegoten 
i a Kt. 

het Kr is tal en de aansl Ul tdr·acten in cJe bacKing 
ZiJn, ZiJn alle ver·blndingen met schellaK afge-

Omdat àe verhouding tussen lengte en diameter van het Kris
tal sterK verschil"': van de gebruiKelijKe waarden, zijn de 
uitdruKKingen voor het frequentiebereiK van de transducer 
niet toepasbaar meer·. Dit bleeK uit het feit dat <ie frequen-
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tie van het uitgezonden signaal veel hoger lag (lan de op 
grond van deze uitdrukKing verwachtte frequentie. Wanneer in 
plaats van de standaard pulsgever, een pulsgever· werd ge
brUlkt met een variabele pulsduur, bleeK het echter wel 
mogeliJK een lager·e frequentie te bereiKen. BlijKbaar worden 
door rle Korte pulsduur van de standaard pulsgever alleen de 
hogere trillingsmodes aangeslagen. Helaas was de mogelijKe 
pulsgrootte van de 1nstelbar·e pulsgever veel Kle1ner dan die 
van de standaard pulsgever (10 V tegenover 250 tot l.J:OO V 
voor de standaard pulsgever). Exper1menten met diverse 
andere pulsgevers gaven geen merkbare verbetering van het 
signaal. Het signaal was 1n alle gevallen veel te zwak voor· 
cle experimenten. Ver·dere pogingen om blj lagere fr·equentles 
te meten ZiJn dan ooK niet gedaan. 

N AJgorithme sneJheidst:erekening 

A.l.J:.l De bereKening van de fase 

De voortplantingssnelheid wordt door USEXF bereKent uit het 
verschil in faserlraailng tussen twee experimenten blJ ver·
schlllende monsterdiKte. Omdat het faseverschil in het alge
meen groter dan 2n 1s, zullen er in de bereKening van (lit 
faseverschil enKele Kunstgrepen uitgehaald moeten worden om 
cie totale faserlraaiing te achterhalen. 

Stel het totale fasever·schil kan geschreven worden als 

a=-;t.+2Tl'N 

(met N geheel) 

BereKening van 
plexe ampll t u de 
op met, 

-11'/2<4' <11'/2 

arctan[F 1;F 2 J 
van de ontvangen 

(met F 1, 2 als 
signalen) levert 

co m
een -;t.' 

Door te KijKen naar her.. Kwadrant waar F1/F2. in ligt 
Kan dit uitgebreid worden tot, 
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-TI'<<:P<11' 

De waarde van N kan berekend worden uit een schatting voor 
deze waarde voor de 

fasedraaling geschat 
de voortplantingssnelheHl Cms· Met 
voortplantingssnelheld kan de totale 
worden. Wanneer rle geschat te 
snelheid dicht genoeg blj de 

waarde voor de 
werkeliJke waarde 

gelden (:iat, 

voortplan tings
van de voort-

plantingssnelheld llgt, zal 

0 < I a- O.sctlatting I < 211' * 

zodat 

0. h tt. - <:P N + Ya > . se a mg > N- Ya 
211' 

Met de functie "round" kan een getal afgerond worden tot de 
dichtsbiJZijnde gehele waarde. Wanneer deze op de boven
staande ui tdrukklng los gel a ten wordt, genereert deze 
functie de waarde van N. 

Voor de schattmg van cm, Cms• wor·dt door USEXP de 
waarde van de snelheirl genomen dle in de voorgaande slag b1j 
een aangrenzende frequentleband gevonden is. Voor de eerste 
sJ.ag moet zelf een schatting ingevoerd worden. 
Ber·ekemng van de fasedraaiing volgens deze methode legt 
beperklngen op ::te 1:ie maximaal waarneembare dispersie. Wan
neer de dispersie te groot wordt zal het verschll in snel
heid tussen de opeenvolgende frequentiebanden zo groot wor
den dat aan de voorwaarde gesteld onder * niet meer· 
vowaan wordt. De maximaal 
loodrechte inval 
Voor loodrechte 
aan, 

eenvoudig 
inval geldt 

waarneembare d1spers1e kan 
berekend worden. 
dat 1:ie fasedraaing geliJk 

bij 

is 

(A l.i-. 1 ) 

Stel 
dan 

dat de 
wordt ':ie 

voortplantmgssnelheid in slag r-1 
geschat te fase in slag r ber~ekenrl 

bekend 
volgens 

(A 4. 2. ) 
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Voor de werKellJKe fase geldt (ln 1e orde benadering) 

a ( r ) = ( d 1 - d 2 ) ( 1/ c w- 1/ cm ( r- 1 ) ) ( r- 1 ) .iw+ ( a a/ a <J.l ) .i<J.l (A 4. 3 ) 

Het verschil tussen de werKeliJKe en geschatte waarde is <hn 

geliJK aan, 

Dit voldoet aan wanneer geldt dat, 

oftewel 

** 

waarbij f voor de frequentie staat. 

De 

** 
maximaal per slag zichtbare snelheidsv aria tie volgens 
is (in de meest pessimis·usche schatting) gelijK aan, 

(fmax:~3* 106 Hz, 
ldt-d21%0.01 m) 

1e c-golf 
2e c-golf 

schuif-golf 

( cm%.3000m;.s) 

(cm~ soom;s) 
( cm~1500m/s) 

.i cm (ma x)~ .300m/s 

.icm{max)~ 21m/s 

.icm(max): 75m;s 

A.L!-.2 De bereKening van de snelheid 

Wanneer het 
Ran h1erui t 

faseverschll 
de snelheld 

tussen de twee 
bereKend worden. 
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1nval lS 

druKKing 
1n het 

dit een voud1g, er 
voor het verband 

matenaal en het 

bestaat een expllciete uit
tussen de voortplantingssnelheid 

fa se ver· schil. 

cm= 1 

cw 1- CwA<fl/!JJAd 
(A 4. 3) 

Voor schuine inval 1s de bereKening van de voortplantlngs-
snelhel<1 wat mmder eenvoudig. Omdat de 
golf in het poreuze materiaal en m het 
breKing afhangt van de snelheid in het 
geen expllciete ui tclruKKing. De snelheid 
materiaal wordt hier gevonden door de 
op te lossen. 

r1/Cm-CwSin2 (CX)/CmZ 

L COS(~) 

weglengte die de 
water aflegt door 

materiaal bestaat er 
van de golf in het 
volgende vergelijKing 

(A 4-. 4-) 

waarblj a 
stelt. Deze 

de invalshoek en ~ de 
"transm1ssie"hoek wordt 

"transmlssie"hoeK voor
met Snellius bereKent, 

Tussen de grenzen cm.:O en cm=Cw/sin(a) is de 
linKerKant van vergelijKmg A 4.4- is een continu dalencle 
functie van cm voor alle mogeliJKe waarden van de ln
valshoel< c.:... Er is dus telkens maar één oplossing voor verge
LijKmg A 4-.4. De meest efficiënte methode om cl.eze vergelij
!{lng op te lossen 1s die van Newton-Raphson. Als startwaarcle 
voor deze metnode wordt weer de snelheid bereKend 1n de 
vorige slag genomen. Het programma staat niet toe dat de 
bereKen<1e sne111eic! bui ten het genoemde 1n ter-val Komt, wan
neer dlt tlJdens de berekening ~och gebeurt wordt dit door
het programma gecorrigeer·d. Als stopcriterium worden cle 

voorwaarden dat 1) het versetlil tussen twee opeenvolgende 
bereKende waarden voor cm/cw kleiner is dan 10-
5, en dat 2) de waarde van het verschil tussen de rechter
ZlJde van A 4-.4- en de berekende fase Kleiner· is dan lo-4-

gebruikt. In praKtijK bllJkt <1at het programma maar en!{ele 
slagen no<1lg heeft. 
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V Pr·ogrammatl1ur 

Voor de uitvoering, verwerKing en de presentatie van de 
ultrageluidsexperimenten zijn een aantal procedures geschre
ven, d1e via het mom tor-programma USEXP geladen KUnnen 
worden. De dl verse onderdelen worden Vla het menu-programma 
USMENU opgestart. 
De beschiKbare opties ZiJn; 
1) meten 
Leest de het geheugen van de trans1ëntrecorcter, past 
four·ier-trans forma tie toe op de ingelezen s1gnalen en slaat 
de resultaten op achtergrondgeheugen op. 
2) verwer!{en 
Bere!{ent uit 
tingssnelheid 
taten worden 
3) plot ten 

een combinatie van 2 metingen de voortplan-
en dempingsfactor in het materiaal. De resul
weer op achtergrondgeheugen opgeslagen. 

Te!{ent een plaatJe 
of het snelheids-

van, naar keuze, 
en dempings-verloop 

het 
als 

amplitude-spectrum 
functie van c!e 

frequentie. 

Tijdens het draaien geeft het programma, wanneer dat nodig 
is, de diverse aanwijzingen · voor het correcte verloop hier
van. 
De programma's USEXP en USMENU mal<.en gebruik van een aantal 
procedure's uit andere bibllotheken. Voordat USEXP en USMENU 

gedraa1ci worden moeten cleze dus geladen wor·den. De t.e laden 
programma's ZiJn; 

1) AOW: GKS6 8. RAC 

2) AOW:GKSAPP. RAC 

!veranderd sinds de 1nvoer1ng van het! 
! budgetnet 

3) Pfu~: FFTI68. KZC 

4) : ADM5B I. 

De programma's nr.1 en nr.2 
plotten van resultaten, het 
dure voor de fast fourier 

bevatten procedures voor 
programma nr.3 bevat de 

transforma tie en programma 

het 
proce

nr.LJ, 
bevat procedures voor het maken van teken1ngen en het 
schrijven op de ADM-5 terminal. 
Voordat het programma gedraaid wordst moet ook nog de 
siëntrecorder op het euroera te aangesloten wvrden. Dl t 
beurt door de met de speelaal hlervoor gemaakte Kabel 

80 

tran
ge

de 



dig1 tale u1 tgang van de transiëntrecorder aan te sluiten op 
van een ~-K geheugen. Het adres van 

aan de identifier "geheugen" toegekend 
de europad aansluiting 
het ~-K geheugen moet 
worden. 
BiJ het 
gevolgd 

opstar·ten van het geheel moet de volgende procedure 

Nadat 
geladen 

worden, 
de PEP is 

worden 
geladen, 

met de 
moeten de diverse bibliotheken 
instructie LOAD*. 

>LOAD AOW:GKS68.RAC 
waar na als terugmelding volgt, 
"top program AOW:GKS68.RAC level=l" 
De drie andere 
manier geladen. 
Nadat deze vier 

bibliotheekprogramma's worden op clezelfde 
De volgorde is hlerbiJ onbelangriJk. 
bibliotheken geladen zijn kan USEXP geladen 

worden. 
Het programma wordt gestart met, 
>GET USMENU 
>RUN 
of eenvoudigweg met, 
>RUN USMENU 
Op de terminal verschijnt dan het best uringsmenu. Door het 
kiezen van één van de bij de opties behorende cijfers, wordt 
het clesbetreffende '1eel gestart. 

*) Een alternatleve procedure is, 
>GET "programmanaam" 
>RUN 
Hiermee kan eventueel het programma nog "ge-edit" worden 
voor uit voer·ing ervan. 

VI Listing USEXP 

Op di verse plaatsen in het programma is verklarende tekst 
opgenomen, zodat het voor een bUl tenstaander hopeliJk te 
volgen is. Gezien de beperkte 
zullen er in het programma 
constructies voorkomen, het 

ervar1ng van ondergetekende 
di verse on1og1sche of onhandige 

werkt echter wel. Programmadelen 
die zeker voor verbeteringen in aanmerking komen zijn 
andere, de selectie van het transforma tie-inter-val en 
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codering en decoder1ng 
schien verstand1g het 
dere samplefrequenties. 

van de filet i tels. 
programma geschH<t 
Deze llgt nu vast 
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lOOOODECLARE 
10010 PROCEDURE meting 
10020 DECLARE 
10030 fopsl: file 
10040 geheugen = 1088 ï.ï.ï.ï.4K GEHEUGEN NR.5ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
10050 charact: char 
10060 1 1 ncent, golf, druk, hoek, invoerco: nat1 
10070 fmax, mbereik, dlay, bereik, start, eind, startoud, eindoud: nat2 
10080 alf, schaling: real 
10090 scale: int2 
10100 
10 110 
10120 
10130 
10140 
10150 
10160 
10170 
10180 
10190 
10200 
10210 
10220 
10230 
10240 
10250 
10260 
10270 
10280 
10290 
10300 

fhor, fy: ARRAY 512 OF int2 
pulstot: ARRAY 4096 OF int2 
titel: ARRAY 1 .. 18 OF char 
naam: Af::RAY 1 .• 12 OF char 
stelsel = '0123456789ABCDEFSHIJKLMNOPQRSTUV' 
pulsselecl, pulsselec2: ARRAY 1024 OF int2 
h: ARRAY 22 OF real 
PROCEDURE gegevensinvoer: nat1 

DECLARE 
karak: nat 1 

BEGIN 
LOOP 

karak := 9 
read (karakl 
WHE~! karak = 0 EXIT 

= 1 EXIT WHEN 
WHEN 

OD 
RETURN 

END 

karak 
karak = 2 EXIT 

!karakl 

BEGIN 
10310 ON 2 DURING 
10320 clear_normaltext; pos_cursor(5, 5) 
10330 writeln!'ZET DE TRANSJENTRECORDER IN EDIT-MODE EN GEEF RETURN') 
10340 pos_cursor(6 1 5l; readln 
10350ï.ï.ï.ï.ï.LADEN 4K GEHEUGEN DOOR TRANSIENTRECORDERï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.%7. 
10360 
10370 
10380 
10390 

put_eb(geheugen+1, Ol 
bis_eb(geheugen, Ol 
WHILE NOT bit_eb(geheugen, 7l DO write(', ') OD 
bic_eb(geheugen, Ol 

10400ï.ï.ï.ï.ï.LEZEN 4K GEHEUGENï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.ï.ï.'l.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l. 
10410 read_mem(geheugen, pulstot, 1, Ol 
10420ï.ï.'l.ï.'l.PLAATJE SIGNAAL TEKENENï.'l.ï.'l.ï.ï.ï.'l.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.Y.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.Y.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.ï. 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 

start := 512; eind := 1024 
FOR hor IN 0 .. 511 DO 

fhor[horJ := hor 
fy(hor] := pulstot(4*hor] 

00 
10480 pos_cursoriO, Ol; page_erase 
10490 start_point!O, Ol; vector_point(511, Ol 
10500 vector_point(511, 249); vector_point\0, 249) 
10510 vector_point(0 1 Ol; enter_normal 
10520 enter_point; 
10530 multipointlfhor, fyl 
10540ï.7.ï.'l.'l.SELECTIE VAN HET TE TRANSFORMEREN DEEL VAN HET SIGNAALï.ï.'l.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
10550 
10560 
10570 
10580 
10590 

enter_normal 
LOOP 

draw_line(start DIV 4, 0, start DIV 4, 249, falsel 
draw_lineleind DIV 4, 0, eind DIV 4 1 249, falsel 
enter_normal 



pos_cursor<5, 5) 
writelni'GRENZEN AANPASSEN' EY\Nl'l 
pos_cursor (6, 5) 
readlnlcharactl 
WHEN charact = ·n·· OR charact = 'N' EXIT 
startoud := start; eindoud := eind 
pos_cursor(7, 5l 
writelni'ONDERGRENS =', start: 4, ' BOVENGRENS= 
start := read_write_mm(7, 17, 4, 0, 2045, start) 
IF 2047-start < 1024 

Fr 

THEN mbereik := 2047-start 
ELSE mbereik := 1024 

eind: 4) 

10600 
10610 
10620 
10630 
10640 
10650 
10660 
10670 
10680 
10690 
10700 
10710 
10720 
10730 
10740 
10750 
10760 
10770 
10780 
10790 
10800 
10810 
10820 
10830 

eind := read_write_mm(7, 
clear_normaltext 

~r: 

. .) ,J ' 4, start+2, start+mbereik, eind) 

draw_line<1, 1, 1, 249, truel 
draw_linelstartoud DIV 4, 1, startoud DIV 4, 

fyCstartoud DIV 4J-1, truel 
draw_line(startoud DIV 4, fyCstartoud DIV 4J+1, 

startoud DIV 4, 248, truel 
draw_lineleindoud DIV 4, 1, eindoud DIV 4, 

fy(eindoud DIV 4J-1, true) 
draw_line(eindoud DIV 4, fy[eindoud DIV 4J+1, 

eindoud DIV 4, 248, true) 
10840 enter_normal 
10850 OD 
10860 clear_graph2; clear_normaltext; pos_cursoriO, Ol 
10870 writelni'ONDERGRENS = ', start: 4, ' BOVENGRENS= ', eind: 4l 
10880 bereik:= eind-start; writeln('LENGTE =·,bereik: 4) 
10890X%%%%GESELECTEERDE DEEL OVERSCHRIJVEN EN OFFSET VERWIJDEREN%%%%%%%%%%%%%%X 
10900 
10910 
10920 
10930 

FOR r IN O .• bereik-1 DO 
pulsselec1CrJ := pulstotEstart+rJ-129 

OD 
clear(pulsselec2l 

10940%%%ZZFOURIER TRANSFORMATIEXX%%%%%%%%%%%%%%%%%%l%%%XZZXZX%%%%%%%%%%%ll%%%X% 
10950 fft(pulsselec1, pulsselec2, scalel 
10960 schaling := 2**scale/1024 
10970%Xï.%%MET EXP. GEGEVENS WORDT EEN FILE-TITEL GEGENEREERDXX%%%%%ï.%ï.ï.ï.ï.%i.ï.ï.ï.ï. 
10980 naam := 'WVC:D .GRD' 
10990 
11000 
11010 
11020 
11030 
11040 
11050 
11060 
11070 
11080 
11090 
11100 
11110 
11120 
11130 
11140 
11150 
11160 
11170 
11180 
11190 

LOOP 
titel := 'P2, 15 MM, V304, S'; druk := 5 
pos_cursor(O, Ol; page_erase 
write('WELKE KORRELDIAMETER IS GEBRUIKT? ') 
writeln(' (PO=O, P1=1, P2=2l'l 
invoerco := gegevensinvoer 
writei'WELK MONSTER IS GEBRUIKT? ') 
writeln(' (10 MM=O, 15 MM=l, 20 MM=2l') 
invoerco := 3*invoerco+gegevensinvoer 
write('WELKE TRANSDUCERS ZIJN GEBRUIKT? ') 
writeln(' IV301=0, V302=1, V304=2l'l 
invoerco := 3*invoerco+gegevensinvoer 
write('WELKE GOLFSOORT WORDT BEKEKEN? ') 
writeln(' (1E COMP=O, 2E COMP=1, SHEAR=2l'l 
golf := gegevensinvoer 
naam(6J := stelsel(invoerco] 
pos_cursor(O, Ol; page_erase 
pos_cursor (3 1 3l 
wr i tel n <'ONDER WELKE HOEK IS GEMETEN? , hoek: 2, ' GRADEN') 
hoek := 5*1read_write_u(3, 32, 2, 0, 90, hoekl DIV 5) 
pos_cursor<4, 3) 



11200 
11210 
11220 
11230 
11240 
11250 
11260 
11270 
11280 
11290 
11300 
11310 
11320 
11330 
11340 
11350 
11360 
11370 
11380 

writeln( 'WAT IS DE DRUK? ', druk: 2, '*0.2 ATM.') 
druk := read_write_mm(4, 19, 2, 1, 10, druk) 
naam(7J := stelsel(hoek DIV 5] 
naam[8l := stelselE10*golf+druk-1l 
pos_cursor(5, 3) 
writeln('HOEVEEL DELAY IS GEGEVEN? , dlay: 4, 'SAMPLES') 
dlay := 10f(read_write_mm\5, 29, 4, 0, 9990, dlayl DIV 10i 
pos_cursoriO, Ol; page_erase 
writei'DE INGEVOERDE GEGEVENS ZIJN:') 
IF invoerco DIV 9 = 0 THEN titel(2J := '0' 

ELSIF invoerco DIV 9 = 1 THEN titel[2J := '1' 
FI 
invoerco := invoerco MOD 9 
IF invoerco DIV 3 = 0 THEN titel(6J := '0' 

ELSIF invoerco DIV 3 = 2 THEN titel(5J := '2'; titel(6J := '0' 
FI 
IF invoerco MOD 3 = 0 THEN titel(15J := '1' 

ELSIF invoerco MOD 3 = 1 THEN titel[15J := '2' 
FI 

11390 IF golf ~ 0 THEN titel(18J := '1' 
11400 ELSIF golf = 1 THEN titel(18l := '2' 
11410 FI 
11420 writeln('(KORRELDIAMETER, MONSTERDIKTE, TRANSDUCER, GOLFl'l 
11430 writeln(titell 
11440 writeln('ER IS ONDER EEN HOEK VAN,·, hoek: 2, 'GRADEN GEMETEN,') 
11450 writeln('BIJ EEN DF:UK VAN', druk: 4, '*0.2 ATM.'l 
11460 writeln('MET EEN DELAY VAt-I ' 1 dlay: 4, 'SAMPLES') 
11470 writeln('ZIJN DEZE CORRECT? (Y/NJ') 
11480 readln(charactl 
11490 WHEN charact = 'Y' EXIT 
11500 OD 
11510%%%%%DE ARRAY GRENZEN WORDEN AANGEPAST AAN HET TRANSDUCERTYPEXXXXXXZZX'l.l'l.X 
11520 
11530 
11540 
11550 
11560 

ncent := 10 
IF titel(15J ·= '2' THEN 

extend(fw, 20l; ncent := 20 
ELSIF titelC15J = '4' THEN 

extend(fw, 68l; ncent := 44 
11570 FI 
11580%%%XXHET SIGNAAL WORDT GECORRIGEERD VOOR FASEDRAAIING T.G.V. DELAYï.ï.Xï.ï.'l.XX 
11590X%XXZEN STARTSAMPLEZZZZXXï.ï.Zï.ï.ï.ZZï.ZZZï.ï.'l.ï.ï.Zï.XZXXï.ZZXZZZZZZZXZXXZï.Zï.ï.ZZZZZZ 
11600 
11610 

l : = 0 
FOR i IN ncent DIV 2 •. ncent+ncent DIV 2 DO 

11620 alf := 2*-pi*(dlay+startlfi/1024 
11630 fw(l] := pulsselec1(i]*cos<alfl+pulsselec2(i]*sin(alf) 
11640 fw(lJ := schaling*fw[ll 
1i650 fw(l+ncent+1J := -pulsselec1[i]*sin(alfl+pulsselec2(i]fcos(alf) 
11660 fw(l+ncent+lJ := schaling*fw(l+ncent+1l 
11670 1 := 1+1 
11680 OD 
11690ï.ZZï.ZPLAATJE MAKEN VAN AMPLITUDE-SPECTRUM OP DE TERMINALZZï.ZZZZï.ZZ7.ZXï.ZZZZ 
11700 
11710 
11720 
11730 
11740 
11750 
11760 
11770 
11780 
11790 

clear(fy>; clear_normaltext; 
fy(OJ := round(250*sqrt(fw(û]**2+fw(ncent+1]**2)) 
fmax := fy[OJ 
FOR i IN 1 .• ncent 
DO 

OD 

fy(iJ := round(250*sqrt(fw(i]**2+fw(ncent+1+il**2)l 
IF fmax < fy(il THEN fmax := fy(il FI 

start_point(O, O>; vector_point<511, OI 
vector_point(511, 249>; vector_point<O, 249) 



11800 
11810 
11820 
11830 
11840 
11850 
11860 
11870 
11880 
11890 

vector_point<O, OI 
start_point<O, round(249*fy(0)/fmaxli 
FOR i IN 1 .• ncent 
DO 

vector _point(i*511 DIV ncent, round(249*fy(iJ/fmaxll 
OD 
enter_normal 
pos_cursor<O, OI 
write(: 301 
writeln<escape, 'G', 'AMPLITUDE SPECTRUM', escape, 'G'l 

11900 pos_cursor<3, Ol 
119107.ï.ï.ï.ï.DE GEGEVENS WORDEN NAAR ACHTERGRONDGEHEUGEN GESCHREVEN7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.7. 
11920 writeln('GEGEVENS OPSLAAN? (Y/Nl'l 
11930 
11940 
11950 
11960 
11970 
11980 
11990 
12000 
12010 
12020 
12030 
12040 
12050 
12060 
12070 
12080 
12090 
12100 
12110 
12120 
12130 
12140 
12150 
12160 
12170 
12180 
12190 
12200 
12210 
12220 
12230 
12240 
12250 
12260 
12270 
12280 
12290 
12300 
12310 
12320 
12330 
12340 
12350 
12360 
12370 
12380 
12390 

END 

readln(charactl 
IF charact = 'Y' THEN 

FI 

writeln('DE MEETRESULTATEN WORDEN WEGGESCHREVEN ONDER 
proteet 
enter_file(fopsl, naam, 11 
put_array(fopsl, fwl 
close_file(fopsll 
unprotect 

clear _graph2; clear_normaltext 
DO clear_graph2; clear_normaltext OD 

PROCEDURE verwerking 
DECLARE 

f: tty(12697601, 100) 
co = 1500; domg = 2*pi*SE7/1024 
dk: ARRAY 9 OF real 
fopsl: file 
fmax, finin, dl, d2, cosai, sinai: real 
druk, l, korrel, trans, golf, hoek, diktel, dikte2: nat1 
karak1, karak2: nat1 
nc2, c, ncent: nat2 
kar: eh ar 
invoer: boolean 
naaml, naam2, naam3: ARRAY 1. .12 OF char 
cz, fd1, fd2: ARRAY 22 OF real 
PROCEDURE max (x 1 y: real l: real 

DECLARE 
xy: real 

BEGIN 
IF x > y THEN xy := x 

ELSE xy := y 
FI 
RETURN <xyl 

END 
PROCEDURE min (x, y: real l: real 

DECLARE 
xy: real 

BEGIN 
IF x < y THEN xy := x 

ELSE xy := y 
FI 
RETURN <xyl 

END 
PROCEDURE invoerco<karp: char): nat1 

DECLARE 

naam> 



12400 
12410 
12420 
12430 
12440 
12450 
12460 

code: nat 1 
BEGIN 

code := ord(karpl 
IF code > 57 THEN 

code := code-55 
ELSE 

code := c:ode-48 
12470 FI 
12480 RETURN (code) 
12490 END 
125007.ï.%7.DE PROCEDURE CZK BEREKENT DE SNELHEID OP BASIS VAN SCHATTING CZAND% 
12510 PROCEDURE czk<czand: real, i: natll: real 
12520 DECLARE 
12530 
12540 
12550%%7.%DE 
12560 
12570 
12580 
12590 
12600 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650 
12660 
12670 
12680 
12690 
12700 
12710 
12720 
12730 
12740 
12750 
12760 
12770 
12780 
12790 
12800 
12810 
12820 
12830 

ghp, costr, phr, phs, gwo, czr, czrh: real 
nietgevonden: boolean 

PROCEDURE GW BEREKENT DE LOOPTIJDVERSCHUIVING/LENGTE-EENH%7.7. 
PROCEDURE gwCsnelh: reall: real 

DECLARE 
gwhulp: real 

BEGIN 
gwhulp := C1/snelh-snelh*sinai**2)/ 

(sqrt(1-(snelh*sinail**2ll-cosai+gwo 
RETURN Cgwhulpl 

END 
BEGIN 

c:ostr := sqrt(1-Cc:zand*sinail**21 
phr := arctan((fd1[i+ncent+1]*fd2[iJ-fd2Ci+nc:ent+1]*fdl(iJJ/ 

(fd1Cil*fd2[iJ+fdl[i+ncent+ll*fd2Ci+ncent+1Jll 
IF fd1Cil*fd2Cil+fdl[i+ncent+1l*fd2[i+ncent+1J < 0 

FI 

THEN IF phr < 0 

FI 

THEN phr := phr+pi 
ELSE phr := phr-pi 

phs := Cd2-d11*((1/czand-czand*sinai**2l/costr-cosail* 
(i+nc2l*domg/co 

phr := phr+2*pi*roundCCphs-phri/C2*pill 
gwo := co*phr/(Cd1-d2l*domg*Cnc2+ill 
IF sinai <> 0 THEN 

nietgevonden := true 
czr := czand; czrh := czand 
IF gwCround(1000/sinai-11/1000l < 0 THEN 

WHILE nietgevonden DO 
ghp := gw<czr) 

12840%%%%CZR WORDT MET NEWTON-RAPHSON BEREKEND%%%%%7.7.7.7.7.7.7.7.7.%7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.%7.7.7. 
12850 czr := czr-0.0001*ghp/lgw(czr+0.0001l-ghp) 
128607.7.ï.ï.TUSSEN DE GRENZEN 0 EN 1/SINIALFAIIï.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.7.ï.ï.7.ï.ï.ï.i.ï.7.ï.ï.ï.7.7.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
12870 IF czr >= 1/sinai THEN czr := Cczrh+l/sinail/2 FI 
12880 IF czr < 0 THEN czr := czrh/2 FI 
12890 IF Cczr-czrhl**2 < 1E-8 AND ghp**2 < 1E-10 THEN 
12900 nietgevonden := false 
12910 FI 
12920 czrh := czr 
12930 OD 
12940 
12950 
12960 
12970 
12980 
12990 

ELSE 
writeln( 'GEEN NULPUNT GEVONDEN') 

FI 
ELSE 

czr := 1/(1-gwo) 
FI 



13000 
13010 
13020 
13030 
13040 
13050 
13060 
13070 
13080 
13090 
13100 
13110 
13120 
13130 
13140 
13150 
13160 
13170 
13180 
13190 
13200 
13210 
13220 
13230 
13240 
13250 
13260 
13270 
13280 
13290 
13300 
13310 
13320 
13330 
13340 
13350 
13360 
13370 
13380 
13390 
13400 
13410 
13420 
13430 
13440 
13450 
13460 
13470 
13480 
13490 
13500 
13510 
13520 
13530 
13540 
13550 
13560 
13570 
13580 
13590 

RETURN (czrl 
END 

BEGIN 
pos_cursor(O, Ol; page_erase 
ON 2 DURING 
dk[OJ := 0.01; dk[lJ := 0.0149; dk(2J := 0.0199 
dk[3] := O.Oi; dk[4] := 0.0149; dk(5) := 0.0194 
dk(6] := O.Oi2; dk(7] := 0.0149; dk[8] := 0.01965 
invoer := true 
WHILE invoer 
DO 

naami := 'WVC:D 
1 := 0 
WHILE 1 0 3 DO 

.GRD'; naam2 :=naam! 

write1n!'1E FILENAAM? (3 KARAKTERS)') 
1 := get_line(input, naam1[6 .. 8J) 

OD 
l := 0 
WHILE 1 0 3 DO 

writelni'2E FILENAAM? !3 KARAKTERS!'} 
1 := get_line(input, naam2(6 •• 8Ji 

OD 
invoer := false 
IF naam1(8] <> naam2(8J THEN 

write1n('DRUK EN OF GOLFSOORT VERSCHILLEND.'); invoer:= true 
ELSE golf := inv;Jerco(naamH8Jl DIV 10 

druk := invoerco(naam1(8Jl MOD lO+i 
FI 
IF naam1(7J <> naam2[7J THEN 

writeln('HOEK VERSCHILLEND.'); invoer:= true 
ELSE 

hoek := invoerco(naam1[7ll*5 
FI 
karaki := invoerco(naam1(6Jl; karak2 := invoercoinaam2(6Jl 
IF karaki DIV 9 <> karak2 DIV 9 THEN 

writelni'KORRELDIAMETER VERSCHILLEND. 'i; invoer := true 
ELSE 

korrel := karaki DIV 9 
FI 
IF karaki MOD 3 <> karak2 MOD 3 THEN 

writeln('TRANSDUCER VERSCHILLEND. 'l; invoer:= true 
ELSE 

trans := karaki MOO 3 
FI 
IF karaki = karak2 THEN 

write1n('DIKTE GELIJK'); invoer:= true 
ELSE 

diktel := (karaki DIV 3l MGD 3 
dikte2 := (karak2 DIV 3l MOD 3 

FI 
IF golf > 2 OR druk > 9 OR hoek > 90 

OR korrel > 2 OR diktel > 2 OR dikte2 > 2 THEN 
wri tel n ('NIET BESTAANDE FILENAAM.' l; invoer : = true 

FI 
writelni'DE VOLGENDE INSTELLINGEN ZIJN GEKOZEN;') 
writeln<'KORRELDIAMETER: ', korrel: 1> 
writeln('TRANSDUCER : ·,trans: 1) 
writeln('DRUK :·,druk: 2) 
writelni'GOLFSOORT : ·,golf: ll 
writeln('HOEK :',hoek: 2i 



13600 
13610 
13620 
13630 
13640 
13650 
13660 
13670 OD 

writeln('DIKTE 1 , diktel: 11 
writeln('DIKTE 2 ·, dikte2: 1i 
writeln('KEUZE CORRECT? (Y/NJï 
readln(karl 
IF kar = 'N' OR kar = 'n' THEN 

invoer := true 
FI 

13680ï.'l.ï.ï.ï.DE WAARDEN VOOR CENTERFREQ, DIKTEN, HOEK E.D. WORDEN GEDEFINIEERD%% 
13690 dl := dk(karak1 DIV 31 
13700 d2 := dk(karak2 DIV 3J 
13710 ncent := 10 
13720 IF trans = 1 THEN 
13730 
13740 
13750 
13760 
13770 
13780 

extend(fd1, 201; extend(fd2, 201; ncent := 20 
extend (cz, 20) 

ELSIF trans = 2 THEN 

FI 

extend(fd1, 681; extend(fd2, 681; ncent := 44 
extend(cz, 681 

13790 sinai := sin(hoek*pi/180>; cosai := cos<hoek*pi/180) 
13800ï.ï.ï.ï.ï.INLEZEN GEGEVENS VAN SCHIJFï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.'l.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
13810 ON 51 DURING 
13820 proteet 
13830 lookup_file(fopsl, naam1l 
13840 get_array(fopsl, fdll 
13850 close_file(fopsll 
13860 lookup_file(fopsl, naam2l 
13870 get_array(fopsl, fd2l 
13880 close_file(fopsll 
13890 unprotect 
13900ï.ï.ï.ï.ï.INVOER VAN BEGINSCHATTING SNELHEIDï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
13910 pos_cursor(0 1 Ol; page_erase 
13920 nc2.:= ncent DIV 2 
13930 LOOP 
13940 pos_cursor<3, 3l 
13950 writeln('VOER SCHATTING VOOR CZ IN, ' 1 c: 4l 
13960 c := read_write_mm<3, 30, 4, o, 9999, cl 
13970 pos_cursor(3 1 361 
13980 cz[nc2l := czk(c/co, nc21 
13990 fmax := cz[nc2l 
14000 fmin := cz[nc2J 
14010 c := round(cz[nc2l*col 
14020 pos_cursor(3 1 301; writeln\c: 4) 
14030 writeln(' SNELHEID CORRECT? CY/Nl'l 
14040 pos_cursor(5 1 3} 
14050 readln(karl 
14060 WHEN kar = 'Y' EXIT 
14070 OD 
140807.7.7.7.ï.DE REST VAN HET ARRAY CZ WORDT BEREKENDï.ï.7.ï.ï.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.7. 
14090 pos_cursor(5 1 81; writeln(nc2-1: 21 
14100 FOR i IN O •• nc2-1 DO 
14110 
14120 
14130 
14140 
14150 
14160 
14170 
14180 

cz[nc2+i+1J := czk(cz(nc2+il, nc2+i+1l 
fmax := max<cz(nc2+i+1] 1 fmaxl 
fmin := min(cz(nc2+i+1J, fminl 
cz(nc2-i-1J := czk(cz[nc2-il, nc2-i-1l 
fmax := max(cz(nc2-i-1] 1 fmaxl 
fmin := min(cz(nc2-i-1J, fminl 
pos_cursor(5, 51; writeln<i: 21; pos_cursor<5, Ol 

OD 
14190ï.ï.ï.ï.ï.PLAATJE TEKENENï.ï.ï.ï.ï.7.7.ï.7.7.ï.7.ï.ï.ï.7.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.i.ï.ï.ï.7.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.%ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 



writeln; clear_normaltext; pos_cursor<O, OI 
write(: 30) 
fmax := .05*round<20*fmax+.51 
fmin := .05*round\20*fmin-.5) 

14200 
14210 
14220 
14230 
14240 
14250 
14260 
14270 
14280 
14290 
14300 
14310 
14320 
14330 
14340 
14350 

writeln<esc:ape, 'G', 'DISPERSIE-KROMME', escape, 'G'l 
start_point<O, 2491; write<us, round(c:o*fmaxl: 4, c:an) 
start_point<O, Oi; write(us, round(co*fminl: 4, can> 
start_point(40, O>; vector_point<511, OI 
vector _point<511, 249>; vector_point<40, 249) 
vector_point(40, OI; enter_normal 
start_point(40, round<249*(cz[OJ-fmin)/(fmax-fminl)l 
FOR i IN 1 .. ncent 
DO 

OD 

vec:tor_point(i*471 DIV nc:ent+40, 
round(249*<c:z[il-fmin)/(fmax-fmin))) 

14360 enter_normal 
143707.7.ï.ï.i.BEREKENING VAN HET IMAGINAIRE DEEL VAN KZï.ï.ï.7.ï.ï.%ï.ï.i.ï.i.ï.ï.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. 
14380 FOR i IN O •• ncent DO 
14390 c:z[i+ncent+l] := sqrt<1-<cz[i]*sinai)**21* 
14400 .5*ln((fdl[i]**2+fd1[i+ncent+1]**2)/ 
14410 (fd2[i]**2+fd2Ci+ncent+1]**2ll/(d2-dll 
14420 OD 
144307.ï.ï.ï.ï.PRINTEN VAN RESULTATEN7.ï.ï.7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.%7.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.7.7.ï.ï.ï.ï. 
14440 pos_cursor<2, 8l 
14450 writeln('RESULTATEN PRINTEN? CY/NJ') 
14460 pos_cursor\3, 81 
14470 readln<kar) 
14480 IF kar= 'Y' OR kar= 'y' 
14490 THEN 

writeln(fl; writeln(f) 
writeln(f, 'RESULTATEN METINGNR. ·, naam1, 'EN 
writeln(f) 
write<f, 'FREQUENTIE <Hz) St~ELHEID (m/s) 'I 
writeln(f, 'DEMPINGSFAKTOR (1/ml'l 
wr i te 1 n ( f) 

FOR i It4 0 •• nc:ent 
DO 

naam2l 
14500 
14510 
14520 
14530 
14540 
14550 
14560 
14570 
14580 
14590 
14600 
14610 
14620 
14630 
14640 

write<f, (i+nc21*domg/2/pi: 10, round<co*cz[iJl: 16! 
writeln<f, cz[ncent+1+iJ: 221 

OD 
writeln!fl; writeln(f} 

FI 
pos_c:ursor<4, 81 
write< 'UITGEWERKTE METINGEN OPSLAAN? CY/NJ') 

14650 pos_cursor<5, 8) 
14660 readln(karl 
14670 IF kar = 'V' THEN 
14680ï.ï.ï.'l.ï.DE UITGEWERKTE METINGEN WORDEN NAAR SCHIJF GESCHREVENï.i.ï.ï.7.ï.ï.7.7.ï.ï.ï.ï. 
14690 pos_cursor<O, Ol; page_erase 
14700 naam3 := naam! 
14710 IF diktel > dikte2 THEN naam3 := naam2 FI 
14720 
14730 
14740 
14750 
14760 
14770 
14780 
14790 

naam3[5] := 'A' 
IF round<sqrt((dikte1-dikte2l**2ll = 2 

THEN naam3CSJ := ·c· 
ELSIF diktel = 2 THEN naam3C5J := 'B' 

FI 
write<f, 'DE UITGEWERKTE MEETRESULTATEN WORDEN WEGGESCHREVEN'} 
write('DE UITGEWERKTE MEETRESULTATEN WORDEN WEGGESCHREVEN') 
writeln<f, 'ONDER ·, naam3l 



14800 
14810 
14820 
14830 
14840 
14850 
14860 
14870 
14880 
14890 
14900 
14910 
14920 
14930 
14940 
14950 
14960 
14970 
14980 
14990 
15000 
15010 
15020 
15030 
15040 
15050 
15060 
15070 
15080 
15090 
15100 
1511 0 
15120 
15130 
15140 
15150 
15160 
15170 
15180 
15190 
15200 
15210 
15220 
15230 
15240 
15250 
15260 
15270 
15280 
15290 
15300 
15310 
15320 
15330 
15340 
15350 
15360 
15370 
15380 
15390 

FI 

writelnl' ONDER ', naam3J 
proteet 
enter_file(fopsl, naam3, 1l 
put_arraylfopsl, czl 
close_file(fopsll 
unprotect 

DO writeln('FILE NIET GEVONDEN') OD 
DO OD 
delayl3000l; clear_graph2; clear_normaltext 

END 

PROCEDURE tekenen 
DECLARE 

fopsl: file 
1, trans, ncent: natl 
ymax, al, a2, b1 1 b2: real 
invarr: ARRAY 22 OF real 
xpl, ypl: ARRAY 11 OF real 
naam: ARRAY 1 •. 12 OF char 
co = 1500; dfre~ = .048828 
xco, yco: ARRAY 24 OF char 
PROCEDURE plotarr<p, q, r, s: real, xc, yc: ARRAY 24 OF charl 
BEGIN 

activate_workstation<plotterl 
set_marker_type<4l 
set_marker_size_scale_factor(.7) 
frame(al, a2 1 b1, b2, p, q, r, s, xc, yc, 1l 
polymarker(ncent+1 1 xpl 1 ypll 
gladde_kromme<l, ncent+1, xpl, ypll 
deactivate_workstation<plotterl 

END 
BEGIN 
ON 2 DURING 
pos_cursor<O, Ol; page_erase 
pos_cursor(7, 5) 
naam := 'WVC: .GRD' 
writeln(' PLOTPROGRAMMA ULTRASOON_EXP. 'l 
writeln; writeln; 
wrHeln(' SPAN PAPIER IN'l 
writeln(' PLUG DE PLOTTER/PRINTER_KABEL OM') 
writeln(' ZET DE WIPSCHAKELAAR OP 9600 BAUD') 
writelnl' EN GEEF EEN CR WANNEER JE KLAAR BENT'J 
readln 
1 := 0 
pos_cursor<O, OI; page_erase 
WHILE 1 0 4 
DO 

OD 

wri teln ('VOER FILENAAM IN 14 KARAKTERS I' I 
1 := get_linelinput, naamC5 •. 8]) 

trans := ord<naam(6Jl 
IF trar.s > 57 

THEN trans := trans-55 
ELSE trans := trans-48 

FI 
trans := trans MOD 3 
ncent : = 10 
IF trans = 1 
THEN 



15400 
15410 
15420 
15430 
15440 
15450 
15460 
15470 
15480 
15490 
15500 
15510 
15520 
15530 
15540 
15550 
15560 
15570 
15580 
15590 
15600 
15610 
15620 
15630 
15640 
15650 
15660 
15670 
15680 
15690 
15700 
15710 
15720 
15730 
15740 
15750 
15760 
15770 
15780 
15790 
15800 
15810 
15820 
15830 
15840 
15850 
15860 
15870 
15880 
15890 
15900 
15910 
15920 
15930 
15940 
15950 
15960 
15970 
15980 
15990 

extend (invarr, 20); extend (xpl, 10l; extend (ypl, 10) 
ncent := 20 

ELSIF trans = 2 
THEN 

FI 

extend(invarr, 68l; extend(xpl, 34l; extend(ypl 1 34) 
ncent := 44 

FOR i IN 0 .. ncent 
DO 

xpl[i] := dfreq*(i+ncent DIV 2) 
OD 
ON 51 DURING 

proteet 
lookup_file(fopsl, naam) 
get_array(fopsl, invarr) 
close_file(fopsl) 
unprotect 
>:co(0 .• 19l := ' FREQUENTIE CMHzl 
FOR i IN 20 •• 23 
DO 

xco(iJ := naam(i-15] 
OD 
IF naam[S] = 'D' 
THEN 

ymax : = 0 
FOR i IN 0 •. ncent 
DO 

yplCil := sqrt(invarrCil**2+invarr[i+ncent+1]**2l/2.55 
IF ymax < ypltiJ 
THEN 

ymax : = ypl( i] 
FI 

OD 
FOR i IN 0 •• ncent 
DO 

ypHiJ := ypHiJ/ymax 
OD 
a 1 : = -x p 1 [ 0 l ; a 2 : = x p 1 [ n c ent l 
b1 := 0; b2 := 1.2 
yco := ' REL. AMPLITUDE 
plotarr(.25 1 .75, .2, .8, xco, ycol 
plot 

ELSE 
FOR i IN O •• ncent 
DO 

yplCiJ := co*invarrCiJ 
OD 
scan_minmax(ncent+1 1 xpl 1 ypl, al, a2, b1, b2l 
b1 := 100froundlb1/100-.5l 
b2 := 100fround(b2/100+.5l 
yco := ' SNELHEID lm/sl 
plotarri.03, .48, .2, .8, xco, ycol 
plot 
FOR i IN ncent+1 •• 2fncent+1 
DO 

ypl[i-ncent-1] := invarr(i] 
OD 
scan_minmax<ncent+l, xpl 1 ypl, al, a2, b1, b2l 
bl := lO*round(bl/10-.5) 
b2 := 10*roundlb2/10+.5l 



16000 
16010 
16020 
16030 
16040 DO 
16050 DO 
16060 END 

FI 

yco : = DEMPINGSFAKTOR (1/ml 
plotarr(.52, .97, .2, .a, xco, ycol 
plot 

writeln(' FILE NIET GEVONDEN') OD 
clear_normaltext OD 

16070 
16080BEGIN 
16090 monitor 
16100END 


