
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De ultrasone reometer als dynamisch meetinstrument

Op 't Root, T.J.P.M.

Award date:
2002

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/1d71f0f3-2303-4685-a6f9-f7f23ad46c14


De Ultrasone Reometer als Dynamisch 
Meetinstrument 

Tim Op 't Root 

1 augustus 2002 

Docenten en begeleiders: 
Rini van Dongen, Technische Universiteit Eindhoven (..,--
Mico Hirschberg, Technische Universiteit Eindhoven 
Marcel Kremers, Océ Technologies B.V. 
John de Koek, Océ Technologies B.V. 

1 



Samenvatting 

Tijdens het printproces van hotmelt inkt op een substraat worden kleine drup
pels inkt, met een typische diameter van 35µm, aan extreem snelle afkoeling 
onderworpen. Als typische afkoelsnelheid kan gedacht worden aan een tempera
tuursdaling van 100°C in 10 ms. De tijd die de inkt nodig heeft om te stollen kan 
echter aanzienlijk groter zijn dan de afkoeltijd. Om aan dit verschijnsel onder
zoek te kunnen doen is een meetinstrument ontwikkeld waarmee materiaaleigen
schappen aan dunne lagen inkt gemeten kunnen worden bij de omstandigheid 
van vergelijkbare afkoelsnelheden. 

De ultrasone reometer is een bestaande meetmethode uit 1949, ontwikkeld 
door Mason, waarmee visco-elastische eigenschappen stationair gemeten kun
nen worden met behulp van ultrasone afschuifgolven [1]. In dit verslag wordt de 
theorie van de ultrasone reometer overzichtelijk afgeleid. De werking berust op 
het meten van de akoestische impedantie van het sample waaruit de complexe 
afschuifmodulus berekend kan worden. Het meetinstrument waarmee dynamis
che metingen gedaan kunnen worden, is een uitbreiding van de bestaande ultra
sone reometer. Hiermee kan de verandering van materiaaleigenschappen worden 
gevolgd op een tijdschaal van milliseconden. Tijdens het afstuderen is software 
geschreven (in Matlab) voor de signaalverwerking en is de meetopstelling gedeel
telijk geautomatiseerd. 

Met behulp van stationaire metingen aan verschillende samples, waaronder 
poly-iso-butyleen en paraffine-olie zijn heel plausibele resultaten gevonden voor 
de complexe afschuifmodulus. Met een dynamische meting aan glycerol is de 
viscositeit van glycerol gemeten als functie van de tijd. Op basis van dit func
tioneel verband is het temperatuursverloop van de glycerol berekend en blijkt 
opmerkelijk goed overeen te komen met de 1-dimensionale pulsreponsie van de 
diffusievergelijking. Hiermee is de principe-werking van de dynamische meet
methode aangetoond. Er zijn ook dynamische metingen aan inkten gedaan 
waaruit blijkt dat verschillende inkten onderscheiden kunnen worden aan de 
hand van de meetresultaten. 

De schrijver werd door Océ-Technologies B.V. in staat gesteld een onderzoek te ver
richten, dat mede aan dit rapport ten grondslag ligt. Océ-Technologies B.V. aanvaardt 
geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in dit rapport vermelde gegevens, 
beschouwingen en conclusies, die geheel voor rekening van de schrijver komen. 
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Symbolen van Theorie Ultrasone Reometer 

Symbool Eenheid Omschrijving 
c ms-1 geluidssnelheid transversale golven kwarts 
w rads- 1 frequentie golf 
p kgm- 3 dichtheid kwarts 

Ps kgm-3 dichtheid sample 
e graden hoek schuine zijde kwartsbalkje reometer 
u deformatietensor 
Uik componenten U 
s Pa spanningstensor 
C5ik Pa componenten S 
u m verplaatsingsvector 
Ui m componenten u 
Ua m vector uitwijking ingaande golf 
Aa m y-component Ua 

Ur m vector uitwijking gereflecteerde golf 
Ar m y-component Ur 

lld m vector uitwijking doorgaande golf 
Ad m y-component ud 

k radm-1 golfvector 
ka radm-1 golfvector invallende golf 
kr radm-1 golfvector gereflecteerde golf 
k radm- 1 modulus golfvector kwarts 
er graden hoek gereflecteerde golf 
kd radm- 1 golfvector doorgaande golf 
kdx radm- 1 x-component kd 

kdz radm- 1 z-component kd 

K Pa bulkmodulus 
G Pa afschuifmodulus 

G Pa complexe afschuifmodulus 
G' Pa Re{G} 
G" Pa Im{G} 
R reflectiecoëfficiënt 
z kgm-2s-1 akoestische impedantie 
K radm-1 modulus reëel deel golfvector sample 
K, radm-1 imaginair deel golfvector sample 

</> graden reële hoek golf sample 
d m indringdiepte golf sample 

3 



Symbolen van Uitwerking Meetresultaten 

Symbool Eenheid Omschrijving 
T K temperatuur 
a m2s-1 temperatuurvereffeningscoëfficiënt 
A v amplitude geregistreerde golf 
cp rad fase geregistreerde golf 
Asam amplitudeverhouding meting sample 
'Psam rad faseverschil meting sample 
Aref(T) kali bra tie-functie amplitudeverhouding 
'Psam(T) rad kalibratie-functie faseverschil 
Asam gekalibreerde amplitudeverhouding meting sample 
Ósam rad gekalibreerde faseverschil meting sample 
Are/ gekalibreerde amplitudeverhouding blanco meting 
Óref rad gekalibreerde faseverschil blanco meting 
A gekalibreerde en gecorrigeerde amplitudeverhouding 
ó rad gekalibreerde en gecorrigeerde faseverschil 
Tv s vertragingstijd 
I;A amplitudeverhouding op basis van middelen 

I:" rad faseverschil op basis van middelen 
LlA standaardafwijking amplitudeverhouding 

.cl" rad standaardafwijking faseverschil 
Ai gekalibreerde en gecorrigeerde amplitudeverhouding frame i 
Ói rad gekalibreerde en gecorrigeerde faseverschil frame i 
Ri reflectiecoëfficiënt frame i 
( Pas volume-viscositeit 

'f/ Pas dynamische viscositeit 
B Pas constante 
E Jmo1-1 constante 
Too K constante 
c mK constante 
to s tijdstip 
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1 Inleiding 

1.1 De Context van het Onderzoek 

De techniek waarbij vloeibare inkt in kleine druppels op papier gespoten wordt, 
heet inkjet. Eén van de inkten waar Océ onderzoek aan doet, is de zoge
naamde hotmelt inkt. Deze inkt is bij kamertemperatuur een vaste stof en 
dient gesmolten te worden om te kunnen worden gejet. De inkjet-techniek stelt 
daarmee een aantal eisen aan de hotmelt inkt. Zo zal de gesmolten inkt vol
doende vloeibaar moeten zijn om goed gejet te kunnen worden. Daarbij echter 
zal de inkt bij kamertemperatuur aan bepaalde eisen moeten voldoen om de 
kwaliteit van de prints te garanderen. 

Als we nauwkeuriger naar het printproces kijken, zullen we zien dat het 
printproces niet bepaald vriendelijk met de inkt omgaat. De inkt wordt in 
druppeltjes met een typische diameter van 35 µm gejet. Na een reis van enkele 
millimeters door de lucht botst de druppel in warme gesmolten toestand tegen 
het koude substraat. Mede vanwege zijn kleine omvang koelt de druppel na deze 
botsing razendsnel af. Naar schatting duurt deze afkoeling ongeveer 10 ms, wat 
zo kort is dat de druppel in vloeibare toestand een lagere temperatuur bereikt 
dan zijn smelttemperatuur. De inkt raakt zodanig onderkoeld. 

1.2 De Opdracht 

Bij de aanvang van het afstuderen was er al een begin gemaakt met de ont
wikkeling van een meetmethode die ons in staat stelt om de hotmelt inkt te 
kunnen onderzoeken tijdens de omstandigheid van extreme afkoeling. Het in
strument dat hiervoor gebruikt wordt, noemen we de ultrasone reometer. De 
meetmethode berust op een bestaande meetmethode uit 1949, ontwikkeld door 
Mason, waarmee visco-elastische eigenschappen gemeten kunnen worden met 
behulp van ultrasone afschuifgolven [1]. Met deze akoestische meetmethode 
kunnen materiaaleigenschappen gemeten worden aan dunne lagen. We spreken 
in dit geval van stationaire metingen omdat de materiaaleigenschappen van het 
sample tijdens de meting alleen heel traag mogen veranderen. 

Om de stolling van hotmelt bemeetbaar te kunnen maken is deze meetme
thode uitgebreid om ook de verandering van materiaaleigenschappen in de loop 
van betrekkelijk korte tijden, tijdens het stollen, te kunnen meten. Om deze 
meetmethode te onderscheiden van de oorspronkelijke methode, spreken we van 
dynamische metingen. De opdracht bestaat enerzijds uit het doorontwikkelen 
van de dynamische meetmethode en anderzijds uit het dynamisch karakteriseren 
van onderkoelde hotmelt inkt. 

1.3 De Werkwijze 

Bij de aanvang van het afstuderen was de dynamische meetmethode nog niet 
volledig ontwikkeld. De principe-werking was weliswaar aangetoond maar de 
dataverwerking die nodig is bij het uitwerken van de meetresultaten van een 
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dynamische meting was verre van volledig. Hierdoor was de analyse en de in
terpretatie van de meetresultaten een groot punt van zorg. Om meer vertrouwd 
te raken met de meetmethode zouden de meetresultaten beter geanalyseerd 
moeten kunnen worden. Daarom is als eerste gewerkt aan het voltooien van de 
dataverwerking. 

Mede vanwege het vraagstuk hoe de meetresultaten geïnterpreteerd kon wor
den, was er sterke behoefte aan begrip van de theoretische aspecten van ultra
sone reometer. In het artikel van O'Neil wordt een uitgebreide uiteenzetting 
gegeven van de theoretische aspecten van de akoestische meetmethode [1]. De 
theoretische afleiding in dit artikel is echter bijzonder moeilijk leesbaar. Daarom 
is de theorie van de ultrasone reometer in dit verslag opnieuw afgeleid. 

Om meer vertrouwd te raken met de ultrasone reometer is eerst een aan
tal verschillende stoffen stationair doorgemeten en zijn de resultaten hiervan 
uitgewerkt. Om niet aan ons doel voorbij te gaan, zijn tenslotte verschillende 
hotmelt inkten dynamisch gekarakteriseerd. 
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2 Akoestiek in Ultrasone Reometer 

2.1 Theoretische Achtergrond 

Voordat we van start gaan met de beschrijving van de akoestiek worden in deze 
paragraaf de belangrijkste resultaten gepresenteerd van de theoretische afleiding 
uit de appendix. Voor de beschrijving van de theorie is gebruik gemaakt van 
het carthesisch coördinaatstelsel met coördinaten x, y en z, en bijbehorende 
orthonormale basis {ex, ey, ez}. De componenten van de positievector x komen 
overeen met de coördinaten zodat geldt Xx = x, Xy = y en Xz = z. Voor de 
beschrijving van de theorie is verder gebruik gemaakt van de Einstein Sommatie 
Conventie (ESC). Dit houdt in dat gesommeerd moet worden over elke index 
die twee maal voorkomt binnen één term. Het inproduct tussen de vectoren a 
en b is nu a · b = aibi. We merken op dat deze definitie ook geldt indien de 
componenten van de vectoren complex zijn. 

De fundamentele vergelijkingen van de deformatie theorie worden afgeleid 
in appendix A. Deformatie wordt uitgedrukt in de deformatietensor U met zijn 
componenten Uik. Deze is gedefinieerd als 

(1) 

waarbij u met componenten Ui de verplaatsingsvector is.1 De verplaatsingsvec
tor geeft in ieder punt van een lichaam aan wat de uitwijking is ten opzichte 
van een referentie configuratie. 

De krachten in een lichaam worden beschreven aan de hand van de span
ningstensor Smet componenten aik· De componenten van de spanningstensor 
uitgedrukt ten opzichte van de standaardbasis kunnen we als volgt interpreteren. 
De component aik is de ide component van de kracht per oppervlakte-eenheid 
op het vlak met normaal in de richting k. Zie figuur 1. 

In appendix B worden de constitutieve vergelijkingen afgeleid voor respec
tievelijk een elastisch en een viskeus materiaal. Met K de compressiemodulus 
en G de afschuifmodulus geldt voor een elastisch materiaal: 

(2) 

Hierin is Óik de delta-functie welke gelijk is aan 1 indien de i k en welke 
gelijk is aan 0 indien de i =/:- k. Vervolgens worden in appendix C een aantal 
vergelijkingen afgeleid over akoestiek in een elastisch medium. 

2.2 Situatieschets 

Het belangrijkste onderdeel van de ultrasone reometer is een blokje amorf kwarts 
met twee schuine zijden waarop twee piëzo-elektrische transducers gelijmd zijn. 

1 Formeel gezien wordt het onderscheid tussen de verplaatsingsvector u; en de deformati
etensor u;k gemaakt door het aantal indices. 
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'ff (jyx 

z 

lLX 
Figuur 1: De component (Jik is de ide component van de kracht per oppervlakte
eenheid op het vlak met normaal in de richting k. 

In figuur 2 staat een schets van de reometer. In de zend-transducer wordt 
een akoestische golf opgewekt welke tegen het bovengrensvlak met het sample 
weerkaatst en vervolgens wordt geregistreerd door de ontvang-transducer. In 
dit hoofdstuk wordt de reflectie van de akoestische golf aan het grensvlak van 
het kwarts en het sample beschreven. 

Sample 

transducer \ 
Amorf kwartz 

·~~~ Ontvang 
transducer 

Figuur 2: Een schetsmatige weergave van het zijaanzicht van de ultrasone re
ometer. 

2.3 Golfvoortplanting in de Reometer 

Het xy-vlak is het grensvlak tussen de reometer en het sample-medium. Het xz
vlak is het vlak van inval. In de ultrasone reometer wordt een transversale golf 
opgewekt met de uitwijking loodrecht op het vlak van inval, dus in de y-richting. 
Zie figuur 3. In deze speciale situatie zullen de gereflecteerde en doorgaande 
golven van hetzelfde type zijn als de invallende golf [6]. Alle golven zijn dus 
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transversaal met de uitwijking evenwijdig aan het grensvlak van het kwarts en 
het sample. We veronderstellen dat de akoestiek in de reometer beschreven kan 
worden met vlakke golven. 

Figuur 3: De akoestische golfgeleider van kwarts is een onderdeel van de reome
ter. Het bovenvlak van het kwarts is het xy-vlak van het coördinatenstelsel. 

De afleiding van de theorie bestaat uit het oplossen van de golfvergelijk
ing voor transversale golven in het kwarts en het sample met de bijbehorende 
randvoorwaarden. De golfvergelijking is 

82u 
- -c2~u =Ü 
8t2 (3) 

waarin c de voorplantingssnelheid is voor transversale golven in het desbetref
fende medium. Wanneer p de dichtheid is van het medium waarin de golf loopt, 
geldt volgens formule (116) uit appendix C dat c2 = %· Bij het oplossen van 

de golfvergelijking maken we gebruik van de complexe tijdafhankelijkheid eiwt. 

De algemene oplossing is een lopende golf met frequentie w, golfvector k en 
complexe amplitude u 0 , 

u(x, t) = uoei(wt-k·x) (4) 

De golven zijn transversaal zodat k · u 0 = 0. De dispersierelatie kan gevonden 
worden door de algemene oplossing te substitueren in de golfvergelijking met 
als resultaat: 

w2 pw2 
k·k=-=-

c2 G 

2.4 De Complexe Afschuifmodulus G 

(5) 

Golfvergelijking (3) is in appendix C afgeleid voor een elastische medium. Als 
het materiaal elastisch is, zal de afschuifmodulus G reëel zijn. De algemene 
oplossing staat ons toe ook dissipatie in rekening te brengen. In dit geval zal 
de afschuifmodulus complex worden. De vergelijkingen van de vorige paragraaf 
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behouden hun geldigheid indien de afschuifmodulus complex wordt. In dit geval 
zullen de componenten van de golfvector kin het algemeen complex worden.2 

In appendix B.3 is de constitutieve relatie voor een homogeen en isotroop 
viskeus lichaam afgeleid. Gebruik makend van de complexe tijdsafhankelijkheid 
eiwt kunnen we deze vergelijking schrijven als: 

O"ik = iw(uuóik + 2iw17(uik - ~uuóik) (6) 

In deze vergelijking is ( de volume-viscositeit en 17 de dynamische viscositeit of 
afschuif-viscositeit. Deze vergelijking is van exact dezelfde vorm als vergelijking 
(2) welke de relatie tussen de spannings- en deformatietensor uitdrukt voor 
een elastisch lichaam. Hieruit volgt een interpretatie voor de afschuifmodulus 
indien deze complex is. Stel dat we te maken hebben met een lichaam dat zich 
zuiver viskeus gedraagt. In de afleiding van de theorie van de ultrasone reometer 
zal vergelijking (2) door (6) vervangen moeten worden. Uit de gelijkvormigheid 
kunnen we afleiden dat de afschuifmodulus in het geval van zuiver viskeus gedrag 
imaginair wordt, namelijk: 

G=iw17 (7) 

Een visco-elastische stof bezit zowel elastische als viskeuze eigenschappen. 
We veronderstellen de afschuifmodulus voor een visco-elastisch medium com
plex, waarmee zowel een elastische als een viskeuze b~drage ingesloten wordt. 
Voor de duidelijkheid noteren we een complexe G als G. Per definitie geldt nu: 

G = G' +iG" (8) 

2.5 Oplossing binnen de Randvoorwaarden 

Voor het berekenen van de golven in de reometer kan gebruik gemaakt worden 
van de algemene oplossing in (4). We onderscheiden drie lopende golven. In 
het kwarts gaan we uit van een invallende en een gereflecteerde golf en in het 
sample gaan we uit van een doorgaande golf. We veronderstellen dat het sample 
oneindig dik is, zodat we geen randvoorwaarden hoeven op te stellen voor het 
grensvlak tussen het sample en de lucht. 

In het kwarts, waarvoor z < 0, is de algemene oplossing dan: 

(9) 

In het sample, waarvoor z > 0, is de algemene oplossing dan: 

(10) 

De indices a, r en d hebben betrekking op de invallende, gereflecteerde en 
doorgaande golf. Omdat alle uitwijkingen in de y-richting zijn, kunnen de com-

2 Een complexe golfvector brengt een exponentiële afname in amplitude met zich mee bij 
de algemene golfoplossing in formule (4). Zie ook paragraaf 2.8. 
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plexe amplituden geschreven worden als3 

(11) 

De invallende golf valt in onder een hoek e met de z-as. De gereflecteerde golf 
treedt uit onder de hoek Or met de z-as. De golfvector van de doorgaande golf 
is bewust zonder geometrische hoek genoteerd om een reden die straks duidelijk 
zal worden. Zie figuur 4.4 We kunnen de golfvectoren nu schrijven als5 

ka k(sin8,0,cos8) 

k(sin8r,O,-cos8r) 

(kdx, 0, kdz) 

Figuur 4: 

(12) 

Voor transversale golven kan de constitutieve vergelijking (2) voor het kwarts 
met behulp van formule (110) uit appendix C beperkt worden tot afschuiving 
zodat 

a;k = 2Gu;k voor z < 0 (13) 

waarin G de afschuifmodulus van kwarts is. Omdat we het kwarts als een zuiver 
elastisch materiaal veronderstellen, zal G reëel zijn. Het sample beschouwen 
we als een visco-elastisch materiaal. Op analoge wijze wordt de constitutieve 
vergelijking voor het sample 

a;k = 2Gu;k voor z > 0 (14) 

3 Aa, Ar en Ad zijn scalaire grootheden. Verwar de indices a, ren d niet met de component
indices van de ESC-notatie zoals i en k . 

4 De hoek </> wordt in paragraaf 2.8 geïntroduceerd. 
5 Door de golfvectoren zo te schrijven geldt ka · ka = kr · kr = k 2 • 
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waarbij G dus in het algemeen complex zal zijn. 
Bij het opstellen en uitwerken van de randvoorwaarden zullen we de tijds

afhankelijkheid eiwt gemakshalve weglaten. De eerste randvoorwaarde voor het 
grensvlak tussen het kwarts en het sample volgt uit de continuïteit van de ver
plaatsingsvector [4): 

u(x, t) 1 = u(x, t) 1 

ztO z.j,0 
(15) 

We vullen de algemene oplossing, (9) en (10), in de randvoorwaarde, waaruit 
volgt: 

(16) 

De randvoorwaarde geldt voor het gehele xy-vlak zodat geldt 

(17) 

en 
ksinB = kdx (18) 

en 
(19) 

De tweede randvoorwaarde volgt uit de evenwichtsvoorwaarde voor de span
ningstensor Uik· Daarvoor gebruiken we formule (85) uit appendix A toegepast 
op het xy-vlak. 

Uiz (x, t) 1 = Uiz (x, t) 1 
ztO z.j,0 

(20) 

Met behulp van de constitutieve relaties voor afschuifgolven, (13) en (14), kan 
deze randvoorwaarde omgeschreven worden tot: 

Guiz 1 = Guiz 1 
zto z.j,O 

(21) 

Met de definitie van de deformatietensor Uik = ~ ( g~~ + ~) en uit het feit dat 
u(x, t) = f (x, z, t)ey volgt dat Uxz = Uzz = 0 zodat de tweede randvoorwaarde 
zich beperkt tot een voorwaarde voor Uyz· Deze voorwaarde kan uitgeschreven 
worden in termen van de verplaatsingsvector u en is 

GOUy 1 - GOUy 1 az ztO - az z.j,O 
(22) 

Wederom vullen we de algemene oplossing, (9) en (10), in bovenstaande rand
voorwaarde. Door substitutie van Br = B wordt het resultaat gevonden: 

(23) 

Omdat k sin B = kdx geldt tenslotte 

Gk COS B(Aa - Ar) = GkdzAd (24) 
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De implicaties van de randvoorwaarden staan in formule (17), (18), (19) en (24) 
welke in volgende paragrafen gebruikt zullen worden. 

Het doel van de theorie is het vinden van een uitdrukking van de complexe af
schuifmodulus G als functie van grootheden welke door het experiment bepaald 
worden. In feite kunnen we de vergelijking op dit moment al afleiden. We geven 
enkel het resultaat van deze afleiding welk gevonden kan worden aan de hand 
van formule (5), (18), (19) en (24).6 

G = PsC
2 (~ ± 

sin2 8 2 
- - - -- cos2 8sin2 8 1 p2 [1- R] 2 ) 

4 p; l+R 
(25) 

Hierin zijn p en Ps de dichtheden van respectievelijk het kwarts en het sample
medium en c de geluidssnelheid van afschuifgolven in het kwarts. De reflec
tiecoëfficiënt is gedefinieerd als R = :,!: . 

In de volgende paragraaf zullen we de theorie van de ultrasone reometer 
uitbreiden met een beschouwing van de akoestische impedantie 7 Hiervoor zijn 
twee argumenten. De veronderstelling dat de materiaaleigenschappen van het 
sample-medium beschreven kunnen worden aan de hand van een complexe af
schuifmodulus is een essentiële stap in de afleiding van bovenstaande formule. 
In het algemeen meten we de akoestische impedantie aan het bovengrensvlak 
van het kwarts, welke gedefinieerd kan worden zonder enige aannames te doen 
over het sample-medium. Ten tweede wordt in de meeste literatuur over de 
ultrasone reometer gebruik gemaakt van het begrip akoestische impedantie. 

2.6 Akoestische Impedantie 

De akoestische impedantie is een eigenschap van het grensvlak van het medium 
waarin men de golfvergelijking oplost. Door de randvoorwaarde te schrijven als 
een akoestische impedantie wordt een lineair verband verondersteld tussen de 
spanningstensor en de snelheid van de uitwijking in het grensvlak. Voor het 
oplossen van de golfvergelijking in het kwarts kan de randvoorwaarde voor het 
xy-vlak geschreven worden als de akoestische impedantie Z.8 Voor transversale 
golven met de uitwijking in de y-richting is de definitie van de impedantie 

Z - - <lyz 1 

- (8uy/8t) z=O 
(26) 

De impedantie wordt bepaald door de akoestische eigenschappen van het sample
medium. We kunnen lz=O in de definitie van de impedantie daarom vervangen 
door lztO· Met de constitutieve vergelijking voor het sample-medium, (14) kan 

6 In de navolgende theorie zal een implicite afleiding van deze vergelijking volgen welke 
bestaat uit het substitueren van formule (30) in (34). 

7 De definitie van de akoestische impedantie volgt in paragraaf 2.6. 
8 Met de akoestische impedantie Z als randvoorwaarde wordt de oplossing van de golfvergeli

jking in het kwarts volledig bepaald. 
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rJyz vervangen worden door 2Guyz· Vanwege de definitie van de deformatieten

sor geldt Uyz = ~ o/J:. De impedantie zal zijn 

z = -( a äuy) 1 

iWUy Öz z_j_O 
(27) 

We vullen de algemene oplossing van de golfvergelijking voor het sample-medium, 
(10) in de definitie van Z. Wat hier uit komt, is de impedantie uitgedrukt in 
grootheden die betrekking hebben op de golfoplossing in het sample-medium, 

z = Gkdz 
w 

(28) 

Door de implicaties van de randvoorwaarden, (19) en (24) te combineren 
onder eliminatie van Ad, kan gevonden worden dat 

~ Aa -Ar 
Gkdz = Gkcos8 A A 

a + T 

(29) 

Uitdrukking Gkdz in (28) kan nu vervangen worden door het rechter deel van 
vergelijking (29). De dichtheid van het kwarts is pen de dispersierelatie van de 
golf in het kwarts is k2 = pw2 /G. Met de geluidssnelheid in het kwarts c = ~ 
kan nu afgeleid worden dat 

1-R 
Z=pccos8-R 

1+ 

waarbij de definitie van de reflectiecoëfficiënt R = i: is gebruikt. 

(30) 

Uitgaande van het experiment is de akoestische impedantie de enige onbek
ende in formule (30). Deze formule wordt gebruikt om de akoestische impedantie 
te berekenen uit een gemeten reflectiecoëfficiënt. 

2. 7 Relatie tussen Z en G 
We willen graag de complexe afschuifmodulus G van het sample-medium bepalen 
uit de meetresultaten via de definitie van de impedantie Z. Daarvoor dient de 
relatie tussen de impedantie en afschuifmodulus nog afgeleid te worden, wat we 
in deze paragraaf zullen doen. 

Met behulp van de betrekking k~x + k~z = k~ kan het kwadraat van formule 
( 28) geschreven worden als 

z2 = a2 (k2 - k2 ) 
w2 d dx (31) 

De randvoorwaarde voor het xy-vlak impliceert dat kdx = k sin 8 zodat boven
staande vergelijking overeenkomt met: 

(32) 
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De dichtheid van het sample-medium is p 8 en de dispersierelatie van de golf in 
dit medium is k~ = p8 w2 /G. Door de uitdrukking voor k~ te substitueren in 
vergelijking (32), kan een kwadratische vergelijking in G afgeleid worden. Met 
de geluidssnelheid in het kwarts c = fc is deze kwadratische vergelijking 

. 2 e 
z2 =psG-~82 

c2 

Deze vergelijking heeft als oplossing.9 

~ - Z2 sin2 e) 
4 p'f,c2 

(33) 

(34) 

Het ±-teken geeft aan dat er twee oplossingen zijn. Op de volgende wijze 
kan bepaald worden welke oplossing fysisch relevant is.10 Beschouw daartoe de 
z-component van de golfvector in het sample-medium, kdz· Omdat we veron
dersteld hebben dat de doorgaande golf het sample-medium in gaat, zal moeten 
gelden dat Re{ kdz} > 0. In de veronderstelling dat de amplitude van de golf 
in het sample-medium af zal nemen naarmate de golf dieper het sample in
dringt, zal tevens moeten gelden dat Im{kdz} < 0. Formule (28) geeft de 
relatie kdz = w~ zodat ook het quotiënt ~ aan deze randvoorwaarden moet 

G G 
voldoen. Uit een evaluatie van vergelijking (34) in Matlab is gebleken dat een 
min-teken de juiste oplossing geeft. 

2.8 De Complexe Golfvector kd 

Ten gevolge van dissipatie in het sample-medium zal de doorgaande golf tot een 
eindige diepte het sample-medium indringen. De mate waarin de golf gedempt 
wordt door viskeuze effecten van het medium wordt bepaald door het imaginaire 
deel van de complexe afschuifmodulus G. Uit de dispersierelatie van de golf in 
het sample-medium, k~ = p8 w2 /G volgt dat kd complex is. Uit formule (18) 
volgt echter dat de x-component van de golfvector, kdx, reëel is. We concluderen 
dat de z-component van de golfvector, kdz, complex moet zijn. 

Gebruik makend van het feit dat de x-component van kd reëel is, kunnen 
we de golfvector ook schrijven als: 

kd = (K sin</>, 0, K cos</> - iK) (35) 

Hierbij zijn K, K en </> allen reëel en worden bepaald door de gelijkheid van 
formule (35) en de uitdrukking voor kd in (12). Uitwerken van deze gelijkheid 

9 De kwadratische vergelijking in G kan opgelost worden do~ de vergelijking te delen door 

p;c2 en daarna de volgende substituties uit te voeren: r = ~' a = ~ en f3 = L. De 
PsC sin (7 PsC 

oplossing is r = a 2 
( ~ ± J ~ -~). 

10Indien nodig kan eerst paragraaf 2.8 gelezen worden. Daar wordt de geometrische inter
pretatie van de golf in het sample-medium besproken. 
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leidt tot de volgende relatie van genoemde grootheden met kdx en kdz: 

/(2 k~x + Re2 {kdz} 

tan</J 
kdx 

Re{kdz} 
(36) 

/'\, -Im{kdz} 

Formule (35) leidt tot de geometrische interpretatie van de golf in het sample
medium. De voortplantingsrichting van de golf maakt een hoek <P met de z-as 
en de uitwijking van de golf vertoont een exponentiële afname in de z-richting. 
Zie ook figuur 4. Er van uitgaande dat de uitwijking van de golf bij z = d is 
afgenomen met factor e- 1 , geldt de volgende uitdrukking voor de indringdiepte, 

(37) 

In het boek 'Acoustics of porous media' van T. Bourbié e.a. staat een meer 
uitgebreide behandeling over complex oplossingen van de golfvergelijking[8]. 

2.9 Benadering O'Neil 

In het artikel van O'Neil wordt de theorie van de ultrasone reometer behandeld[l]. 
Hij maakt echter gebruik van de benadering dat de sinus van de uittree-hoek van 
de golf in het sample-medium klein is ten opzichte van één. Een gevolg hiervan 
is dat de relatie tussen G en Z eenvoudiger geschreven kan worden. Omdat in 
veel literatuur gebruik gemaakt wordt van het werk van O'Neil en dus ook van 
deze benadering laten we in deze paragraaf zien wat de implicaties ervan zijn 
voor onze theorie. 

De veronderstelling van O'Neil laat zich via de uitdrukking voor <P in (36) 
naar onze theorie vertalen tot: lkdxl << lkdzl· Dit kunnen we toepassen op 
uitdrukking (31) welke benaderd kan worden door: 

(j2 
z2 ~ -k2 

~ w2 d 

Met behulp van de dispersierelatie k~ = p8 w2 /G kan afgeleid worden dat 

- z2 
G""3-

Ps 

(38) 

(39) 

De formules (30) en (39) vormen in veel artikelen de basis voor de theorie van 
de ultrasone reometer [3] [9]. Het zij opgemerkt dat de akoestische impedantie 
in het artikel van l.Alig anders is gedefinieerd dan in dit verslag[2]. Echter, het 
verschil in definitie valt weg door de benadering van O'Neil. Voor de uitwerking 
van de meetresultaten hebben wij uitsluitend de exacte formules gebruikt. 
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3 De Meetmethode 

3.1 De meetopstelling 

We beginnen met het bespreken van de meetopstelling zoals deze er uit ziet 
tijdens de stationaire metingen. Zie figuur 5. Vervolgens wordt de uitbreiding 
besproken welke nodig is om ook dynamische metingen te kunnen doen. Het 
hart van de meetopstelling is de ultrasone reometer welke bestaat uit een lang
werpig balkje van amorf kwarts van ongeveer 4.6 cm waarvan de twee kleinste 
overstaande zijdes onder een hoek van 79° geslepen zijn. Op beide schuine zijdes 
zijn kwarts-oscillatoren gelijmd welke zijn afgestemd bij 5 MHz. (Zie figuur 2 
en 3 uit hoofdstuk 2.) De oscillatoren zijn geslepen volgens de AT-snede en 
vormen transducers waarmee elektrische energie omgezet kan worden in mecha
nische afschuiving. De frequentie van het meetsignaal is zo hoog gekozen omdat 
de indringdiepte van de afschuifgolven bij deze frequentie klein is (1]. Dit maakt 
het mogelijk om aan dunne lagen te meten. Door de verlijming van de oscil
latoren aan het kwartsbalkje is de resonantiefrequentie gedaald tot 4.95 MHz. 
Zie voor meer details het eindverslag van W.J. Mestrom (11]. 

PC met 
Matlab 

GPIB 

Digitale 
oscilloscoop 

CH2 CHl 

Functie
generator 

Thermo
meter 

Figuur 5: Schematische weergave van de meetopstelling voor stationaire metin
gen. Alle doorgetrokken verbindingspeilen zijn standaard coaxiaal-kabels. 

3.1.1 Stationair Meten 

De meetopstelling waarmee de stationaire metingen gedaan zijn, bestaat uit een 
pc met Matlab, een functiegenerator (Wavetek datron model 81), een digitale 
oscilloscoop (Tektronix TDS714L), de ultrasone reometer en een thermometer. 
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In figuur 5 staat de meetopstelling schematisch weergegeven. De functiegener
ator werkt in de burst-mode. In deze toestand geeft de generator periodiek een 
burst, bestaande uit 70 perioden van een sinusvormig signaal van 4.95 MHz. 
De uitgangsspanning van de functiegenerator is zo hoog mogelijk ingesteld (16 
Volt) omdat de signaal-overdracht in de reometer een verzwakking van ruwweg 
66 dB met zich meebrengt. De thermometer maakt gebruik van een thermokop
pel dat tegen de zijkant van het kwartsbalkje van de reometer is geplakt. De 
temperatuur kan met een resolutie van 0.1°C afgelezen worden. 

In figuur 6 zijn de in- en uitgaande signalen van de reometer weergegeven. 
Het ingaande signaal is de burst welke van de functiegenerator afkomstig is. Het 
uitgangssignaal bestaat uit meerdere reflecties welke ontstaan doordat de burst 
in de reometer een aantal maal reflecteert voordat deze volledig uitgedempt 
is. De bovengrens voor het aantal oscillaties per burst wordt bepaald door 
de looptijd in de reometer en de ondergrens wordt bepaald door de vereiste 
nauwkeurigheid waarmee de fase en amplitude van het meetsignaal bepaald 
kunnen worden. 11 Bij alle stationaire en dynamische metingen hebben we alleen 
van de eerste reflectie gebruik gemaakt maar in principe kunnen ook aan latere 
reflecties metingen gedaan worden. Een stationaire meting bestaat uit het re
gistreren van het signaal dat van de functiegenerator afkomstig is en de eerste 
reflectie van de reometer tijdens één burst. 

Alle gebruikte kabels welke het hoogfrequent meetsignaal geleiden, zijn stan
daard coaxiale kabels met een karakteristieke impedantie van 50 n. De bekabel
ing die het meetsignaal geleidt dat de reometer ingaat (16 Volt), is afgesloten zo
dat geen reflecties optreden. De bekabeling die het meetsignaal geleidt dat uit de 
reometer komt, is niet afgesloten met 50 n omdat daardoor het spanningsniveau 
van de reometer te veel zou inzakken om met voldoende nauwkeurigheid gere
gistreerd te kunnen worden door de oscilloscoop. Deze kabel is wel zo kort 
mogelijk gehouden (77 cm). De effecten van reflectie zijn verwaarloosd. 

De pc communiceert met de oscilloscoop via een GPIB interface van National 
Instruments.12 . De communicatie wordt aangestuurd vanuit Matlab waarbij ge
bruikt gemaakt wordt van een aantal dll's geschreven door R.J. van der Meer.13 

3.1.2 Dynamisch Meten 

Bij een dynamische meting wordt het sample in korte tijd opgewarmd. Het snel 
opwarmen van het sample wordt gedaan met behulp van een flitslamp. Ver
volgens koelt het sample af doordat het zijn warmte afstaat aan het kwarts. 
Tijdens dit proces van opwarmen, afkoelen en een zekere tijd erna worden 
kort na elkaar metingen gedaan aan het sample om de verandering van de 
materiaal-eigenschappen in de loop van de tijd te kunnen volgen. Om dy
namische metingen te kunnen doen, is de meetopstelling daarom uitgebreid met 

11 Indien een burst uit veel meer dan 70 oscillaties bestaat, zullen de reflecties elkaar over
lappen. 

12 GPIB staat voor Genera! Purpose Interface Bus 
13Een dil is een 'dynamic link library' en vervult in dit geval een belangrijke functie in de 

communicatie tussen de GPIB-kaart en Matlab. 
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Figuur 6: De in- en uitgaande signalen van de reometer zoals deze door de 
oscilloscoop geregistreerd zijn. De tijd-assen van beide grafieken zijn synchroon. 
Deze opname is gemaakt zonder sample op de reometer. 

een flitslamp, een hoogspanningsvoeding van Maxwell Laboratories Ine. met 
een tweetal hoogspanningscondensatoren en een triggerschakeling. In figuur 7 
staat de gehele meetopstelling schematisch weergegeven. De triggerschakeling 
bestaat uit een signaaldetector en een schakeling die controle heeft over de flits
apparatuur. Hierbij onderscheiden we twee toestanden. In de ON-toestand 
zijn de condensatoren opgeladen en in de OFF-toestand zijn de condensatoren 
ontladen. Als de triggerschakeling het meetsignaal detecteert terwijl de con
densatoren geladen zijn, stuurt het een ontstekingspuls naar de flitslamp. De 
flitsapparatuur komt daarmee automatisch in de OFF-toestand terecht zodat 
slechts één flits gegenereerd wordt. De flitslamp is een 30 cm lange buis van 
kwartsglas gevuld met Xenon bij een druk van 27 KPa. De capaciteit van de 
condensatoren is gezamelijk 240 µFen de spanning is maximaal 2.5 kV. 

Bij een dynamische meting is de periodiciteit waarmee de functiegenerator de 
bursts uitzendt een essentiële parameter omdat dit de periodiciteit is waarmee 
de afzonderlijke metingen gedaan worden tijdens een dynamische meting. Uit 
figuur 6 kan men afleiden dat de minimale periode ongeveer 250 µs is. 14 Bij 
het registreren van reflecties tijdens een dynamische meting maken we gebruik 
van de zogenaamde meetoptie Fast Frame.15 De geheugencapaciteit van de 

14Indien de periode veel kleiner dan 250 µs gekozen wordt, zullen de reflecties van verschil
lende bursts elkaar overlappen. 

15 Fast Frame is een acquisitie-mode van Tektronix waarbij het geheugen van de oscilloscoop 
in segmenten is verdeeld zodat de data van afzonderlijke metingen achter elkaar opgeslagen 
kan worden in het geheugen. 
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Figuur 7: Schematische weergave van de meetopstelling waarmee dynamische 
metingen gedaan zijn. 

TDS714L is 250.000 meetpunten verdeeld over twee kanalen. Bij alle dynamische 
metingen die we hebben gedaan, zijn 56 frames (per meting) gebruikt. Per frame 
wordt één burst geregistreerd welke met een periodiciteit variërend van 250 µs 
tot 200 ms is uitgezonden. 

3.2 De Signaalverwerking 

3.2.1 Bepaling van Amplitude en Fase 

De amplitude en de fase van de meetsignalen kunnen op verschillende manieren 
bepaald worden. Onze methode komt neer op het onderzoeken van de correlatie 
van de data met een harmonische functie van dezelfde frequentie. Het algoritme 
dat hiervoor is geschreven in Matlab gebruikt daarbij alle meetpunten en is be
trekkelijk eenvoudig. De gemeten golfvorm is een functie van de tijd en noemen 
we fdata(t). We kennen een amplitude en een fase toe aan de gemeten golfvorm 
door te veronderstellen dat geldt: 

fdata(t) = Acos(wt - r.p) (40) 

waarbij A de reële amplitude is, w de frequentie en r.p de fase in radialen. De 
amplitude en de fase zoals gedefinieerd in bovenstaande uitdrukking kunnen 
bepaald worden met behulp van de integralen van het product van f data(t) met 
de orthogonale basisfuncties cos(wt) en sin(wt) over een geheel aantal perioden. 
Met T = 2

; en n een geheel getal kunnen de correlatiecoëfficiënten a en b per 
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definitie op de volgende wijze bepaald worden: 

2 rT 
a = nT Jo f data(t) cos(wt)dt (41) 

en 
2 rT 

b = nT Jo fdata(t) sin(wt)dt ( 42) 

Door uitdrukking (40) in bovenstaande integralen te substitueren voor fdata(t) 
kan afgeleid worden dat geldt: 

fdata(t) = a cos(wt) + b sin(wt) (43) 

De amplitude en de fase kunnen als volgt uit de coëfficiënten gehaald worden: 

en 
b 

tancp = -
a 

(44) 

(45) 

Het algoritme dat in Matlab geschreven is, maakt gebruik van formules (41), 
(42), (44) en ( 45) om de amplitude en de fase van de gemeten signalen te bepalen. 

3.2.2 Methodiek en Optimalisatie 

De burst welke van de functiegenerator afkomstig is, noemen we het ingangssig
naal en de eerste reflectie van de reometer noemen we het uitgangssignaal. Zie 
ook figuur 6. De verhouding van de amplitude van het uitgangssignaal ten op 
zichte van de amplitude van het ingangssignaal is per definitie de amplitude
verhouding en het verschil in fase van het uitgangssignaal ten opzichte van het 
ingangssignaal is per definitie het faseverschil. 

De signaaloverdracht van de reometer bestaat behalve uit de amplitudever
houding en het faseverschil ook uit andere effecten. Zoals in figuur 6 uit para
graaf 3.1.1 te zien is, brengt de signaaloverdracht een tijdvertraging met zich 
mee van ongeveer 14 µs. Deze tijdvertraging bestaat grotendeels uit de loop
tijd van de akoestische golf in de reometer.16 Andere bijdragen kunnen gezocht 
worden in de koppeling tussen de elektrische spanning en de mechanische af
schuiving in de transducers of in de eindige snelheid van de signaalgeleiding in 
de coaxiale kabels. 

De in- en uitgangssignalen zijn dus in tijd verschoven ten opzichte van elkaar. 
Hierdoor kunnen we het onderlinge faseverschil pas bepalen nadat ze met een 
geheel aantal perioden naar elkaar toe zijn geschoven. Het faseverschil zit dan 
tussen 0 en 271'. Er passen ongeveer 70 periodes van het meetsignaal in een 
tijdvertraging van 14 µs. De bovenste grafiek in figuur 8 geeft schematisch weer 
hoe het faseverschil bepaald wordt. Door het verschuiven van het signaal met 

16De looptijd van de akoestische golf is theoretisch 12.6 µs. De geluidssnelheid in het kwarts 
is 3.76·103 m/s en de akoestische weglengte is 47.2 mm. 
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een geheel aantal periodes is de bijdrage aan de relatieve fout in het faseverschil 
door de onnauwkeurigheid van de frequentie gelijk is aan 70 maal de relatieve 
fout in de frequentie. Indien we het faseverschil met een zekere nauwkeurigheid 
willen bepalen, brengt dit met zich mee dat de tijdbasis van de functiegenerator 
ongeveer 70 maal zo nauwkeurig moet zijn. De jitter van de tijd basis van de door 
ons gebruikte functiegenerator is 0.1% van de periodetijd plus 50 ps per periode 
zodat op basis hiervan het faseverschil met een maximale onnauwkeurigheid van 
0.5 rad bepaald kan worden. 17 
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Figuur 8: Boven: het faseverschil van twee in tijd verschoven periodieke signalen 
wordt bepaald door één signaal over een geheel aantal perioden te transleren. 
Onder: het faseverschil wordt bepaald door één signaal over een vaste tijd te 
transleren. 

In de metingen die we uiteindelijk aan de samples hebben gedaan, is het 
faseverschil op een andere manier bepaald. De tijdbasis van de digitale oscil
loscoop is gebruikt om het uitgangssignaal een vaste vertragingstijd Tv te ver
schuiven richting het ingangssignaal voordat het onderlinge faseverschil bepaald 
wordt. De onderste grafiek in figuur 8 geeft schematisch weer hoe het fase
verschil bepaald wordt. De nauwkeurigheid van de fase-detectie wordt nu niet 
meer beperkt door de nauwkeurigheid van de functiegenerator. Dit komt door
dat de onnauwkeurigheid van de tijdbasis van de functiegenerator niet meer een 
factor 70 uitvergroot wordt. De nauwkeurigheid van de fase-detectie is nu wel 

17 Jitter is de algemene term voor de onnauwkeurigheid in de tijd basis van een periodiek 
signaal. 
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athankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de vertragingstijd Tv ingesteld kan 
worden welke bepaald wordt door de oscilloscoop. De jitter van de tijdbasis 
van de oscilloscoop is 25 ppm zodat het faseverschil op basis hiervan met een 
maximale onnauwkeurigheid van 0.01 rad bepaald kan worden. De tijd Tv kan 
bepaald worden aan de hand van een reeks metingen. 

Er zijn twee redenen om de signaaloverdracht te meten bij verschillende fre
quenties. Ten eerste kan uit deze reeks metingen de tijdvertraging Tv bepaald 
worden. Daarnaast volgt uit deze metingen bij welke frequentie de amplitude
verhouding optimaal is. De amplitudeverhouding als functie van de frequentie 
blijkt een maximum te vertonen. Door te meten bij de frequentie in het maxi
mum zal de invloed van de onnauwkeurigheid in de frequentie minimaal zijn op 
de amplitudeverhouding omdat de afgeleide bij deze frequentie naar nul gaat. 

We hebben 21 blanco metingen gedaan bij verschillende frequenties binnen 
de frequentieband van 4.94 MHz tot 4.98 MHz. Een blanco meting is een meting 
waarbij er geen sample op de reometer ligt. Het faseverschil is bepaald nadat de 
in- en uitgangssignalen voor alle metingen over hetzelfde geheel aantal perioden 
naar elkaar toe zijn geschoven. Vervolgens is het faseverschil uitgezet tegen de 
frequentie. Het verband tussen het faseverschil en de frequentie wordt gedomi
neerd door de looptijd van de akoestische golf in de reometer en is lineair. De 
richtingscoëfficiënt van dit lineair verband is gelijk aan 21TTv.18 Uit een lineaire 
fit op de meetresultaten volgt de tijdvertraging Tv = 14.35 µs. In alle navolgende 
metingen zijn het in- en uitgangssignaal ten opzichte van elkaar verschoven over 
14.35 µs voordat het faseverschil bepaald wordt. De amplitudeverhouding uit
gezet tegen de frequentie geeft een maximum bij 4.95 MHz. In alle navolgende 
metingen is de frequentie ingesteld op deze waarde. 

3.2.3 Kalibratie en Temperatuursafhankelijkheid 

De signaaloverdracht van de reometer wordt, zoals we reeds gezien hebben, 
door meerdere factoren bepaald dan alleen de reflectiecoëfficiënt R. Omdat we 
slechts geïnteresseerd zijn in de reflectiecoëfficiënt zijn we genoodzaakt eerst een 
zogenaamde referentiemeting te doen. We gebruiken blanco metingen als refer
entie om de meetopstelling te kalibreren. Omdat de karakteristieke impedantie 
van lucht verwaarloosbaar is ten opzichte van de karakteristieke impedantie van 
kwarts (welke gelijk is aan pc) is bij een blanco meting de fasedraaiing van 
de akoestische golf aan het grensvlak kwarts-lucht gelijk aan 0 en de reflec
tiecoëfficiënt gelijk aan 1. Zie hiervoor formule ( 30). 

Uit experimenten is gebleken dat de signaaloverdracht van de reometer sterk 
athankelijk is van de temperatuur van de reometer. De kalibratie van de meet
opstelling dient dus bij verschillende temperaturen gedaan te worden om zo 
rekening te kunnen houden met de storende invloed van temperatuurschom
melingen op de meting van de amplitudeverhouding en het faseverschil. Om 
deze temperatuursathankelijkheid in kaart te brengen, zijn een aantal blanco 
metingen gedaan bij verschillende temperaturen van de reometer. 

18De fase van een periodiek signaal met frequentie f zal 27f jT veranderen als dit signaal de 
tijdvertraging T ondergaat. 
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De amplitudeverhouding en het faseverschil zijn uitgezet als functies van 
de temperatuur T welke vervolgens benaderd zijn door lineaire fits. De lineaire 
functies noteren we als AreJ(T) en 'Pref(T). De lineaire benaderingen vormen de 
kalibratie voor de meetopstelling. De amplitudeverhouding en het faseverschil 
als resultaat van een meting aan een sample kunnen op de volgende wijze worden 
gekalibreerd: 

en 

Asam 
Asam = Aref (T) 

Ósam = 'Psam - 'Pref (T) 

(46) 

(47) 

waarbij Asam en 'Psam respectievelijk de ongekalibreerde amplitudeverhouding 
en het ongekalibreerde faseverschil is van de meting aan het sample. De tempe
ratuur T is de temperatuur van de reometer tijdens de meting aan het sample. 

Drie maanden later zijn opnieuw blanco metingen gedaan bij verschillende 
temperaturen van de reometer. Ook de resultaten van deze metingen zijn lineair 
gefit. De lineaire functies blijken niet overeen te komen met de functies van de 
eerste metingen. De temperatuurcoëfficiënt van het faseverschil volgend uit 
de eerste metingen is 0.026 rad K-1 en volgend uit de tweede metingen 0.032 
rad K- 1 . Uitgaande van T = 296 K is het verschil in faseverschil 0.1 rad. 
De temperatuurcoëfficiënt van de amplitudeverhouding volgend uit de eerste 
metingen is -4.6 · 10-6 K-1 en volgend uit de tweede metingen -4.8 -10- 6 K- 1 

waarbij de amplitudeverhouding zelf ongeveer 0.34 · 10-3 is. Uitgaande van T 
= 296 K wijken de amplitudeverhoudingen 1.3% af ten opzichte van elkaar. 

We corrigeren voor de drift in de metingen van de amplitudeverhouding 
en het faseverschil door kort vóór en kort na elke reeks van sample-metingen 
extra blanco metingen te doen. Aan de hand van deze metingen verschuiven 
we in feite het ijkpunt van de kalibratie. De resultaten van de blanco metingen 
zijn op dezelfde wijze gekalibreerd als de sample-metingen, dus met behulp van 
formule (46) en (47) en geven we aan met de index ref. De gekalibreerde en 
gecorrigeerde meetresultaten van de sample-metingen volgen tenslotte uit de 
berekeningen: 

A = Asam 

Aref 
(48) 

en 
Ó = Ósam - Óref (49) 

De meetmethode die hier beschreven wordt, vormt enkel een correctie voor 
kleine temperatuurschommelingen van de reometer en bevat geen nauwkeurige 
beschrijving van de temperatuursafhankelijkheid. We maken een afschatting 
van de nauwkeurigheid van deze correctie. De temperatuur van de reometer 
kan tijdens de extra blanco metingen slechts enkele graden afwijken van de tem
peratuur van de reometer tijdens de metingen aan de samples. We gaan uit van 
5 K. Als schatting voor de nauwkeurigheid waarmee de amplitude-temperatuur 
coëfficiënt en de fase-temperatuur coëfficiënt bepaald kunnen worden, nemen 
we het verschil tussen de fitresultaten van beide temperatuurmetingen, welke 
respectievelijk zijn: 2 · 10-7 K-1 en 0.006 rad K- 1 . Een schatting voor de 
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nauwkeurigheid waarmee de amplitudeverhouding en het faseverschil gecor
rigeerd kunnen worden voor temperatuurschommelingen is respectievelijk 0.3% 
en 0.03 rad. 

Het doen van blanco metingen tijdens metingen aan een sample heeft ook een 
tweede functie. Ze vormen een controle of de meetopstelling naar behoren werkt. 
Deze toets die is niet overbodig omdat de meetmethode nog in ontwikkeling 
is. Er zou bijvoorbeeld onopgemerkt een hoeveelheid sample-materiaal op de 
transducers terecht kunnen komen. Aan de hand van deze controle zijn ook 
slechte contacten in de bekabeling van de meetopstelling ontdekt. 

3.3 De Reflectiecoëfficiënt 

De reflectiecoëfficiënt R wordt bepaald door de gekalibreerde en gecorrigeerde 
amplitudeverhouding A en het gekalibreerde en gecorrigeerde faseverschil ó. In 
tegenstelling tot de meetresultaten is de reflectiecoëfficiënt in de theorie van de 
ultrasone reometer genoteerd als een complex getal. In vergelijking ( 40) ligt 
besloten hoe de meetresultaten complex genoteerd kunnen worden. Omdat 

(50) 

is de complexe amplitude van het meetsignaal fdata(t) dus Ae-i'P. De reflec
tiecoëfficiënt hangt daarom als volgt samen met A en ó: 

(51) 

Aan de hand van de reflectiecoëfficiënt wordt de complexe afschuifmodulus 
berekend via formules (30) en (34). 
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4 Stationaire Metingen 

4.1 Experimentele Opzet 

Om meer inzicht te krijgen in de ultrasone reometer als kwantitatief meetinstru
ment, zijn een aantal stationaire metingen gedaan. Deze metingen zijn gedaan 
aan glycerol, siliconen olie, paraffine olie, poly-iso-butyleen en 8 mengsels van 
de laatste twee in verschillende verhoudingen. De massapercentages poly-iso
butyleen opgelost in paraffine olie zijn: 9.3%, 19.7%, 29.6%, 39.4%, 49.6%, 
59.4% 69.8% en 79.7%. 

Poly-iso-butyleen is bij kamertemperatuur een zeer plakkerig visco-elastisch 
materiaal met een hoge viscositeit en wordt bijvoorbeeld gebruikt als basis voor 
kauwgom of als lijmlaag van plakband. De paraffine olie die we gebruikt hebben, 
is een vloeistof met een lage viscositeit. Door poly-iso-butyleen met paraffine 
olie te mengen, kunnen we een reeks visco-elastische samples maken met een 
variërende viscositeit en elasticiteit. De poly-iso-butyleen is van fabrikant Vis
tanex en de paraffine olie is van Merck. De siliconen olie is de AK 500 van 
Wacker Chemie. Zie appendix D.2 voor details. 

Alle mengsels, de paraffine olie, de glycerol en de siliconen olie zijn aange
bracht met een spatel. Na het aanbrengen van een sample hebben we steeds 
minimaal 2 minuten gewacht om eventuele temperatuursgradiënten te laten ho
mogeniseren. Naar schatting zijn de diktes van de lagen minimaal 0.5 mm. 
De pure poly-iso-butyleen is niet voldoende vloeibaar om op de reometer ge
smeerd te kunnen worden. Deze is daarom eerst op een glasplaatje bovenop 
een verwarmingselement gesmolten. Na een tijdje ontstond er een laag poly-iso
butyleen met een glad oppervlak. Het glasplaatje is nog warm met de kant van 
het sample tegen de reometer aan gedrukt. We hebben de reometer een kwartier 
met rust gelaten om de temperatuur te laten homogeniseren. Het glasplaatje 
is blijven zitten tijdens de metingen. De dikte van de laag poly-iso-butyleen is 
naar schatting 1 mm. 

4.2 Uitwerking van Meetresultaten 

Zoals besproken in paragraaf 3.2.3 worden de metingen aan de samples bij
gestaan door blanco metingen. Om een induk te krijgen van de spreiding op de 
meetresultaten zijn alle metingen uitgevoerd in drievoud. De chronologie van 
de metingen van de reeks mengsels is: 3 blanco metingen, 3 meting mengsel 
9.3%, 3 blanco metingen, 3 metingen mengsel 19. 7%, enz. Ook de metingen 
aan zuivere paraffine olie, zuivere poly-iso-butyleen, glycerol en aan de siliconen 
olie zijn uitgevooerd in drievoud voorafgaand aan en volgend op drie blanco 
metingen. In de uitwerking van de meetresultaten zijn per sample steeds deze 
zes blanco metingen gebruikt om te corrigeren voor drift. 

De uiteindelijke amplitudeverhouding en het faseverschil zijn berekend door 
te middelen over de metingen. Op basis van formules (48) en (49) is dat als 
volgt gedaan waarbij het gemiddelde van Xi, met i = 1, 2, .. genoteerd wordt als 

28 



mean(xi): 

en 

I;A = mean(Asam,i) 
mean(Aref,j) 

I:.s = mean(c5sam,i) - mean(c5ref,j) 

(52) 

(53) 

Voor de indices geldt: i = 1, 2, 3 en heeft betrekking op de sample-metingen 
en j = 1, .. , 6 en heeft betrekking op de blanco metingen. Voor de complexe 
reflectiecoëfficiënt R geldt nu: 

(54) 

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid zijn de standaard deviaties 
berekend van de amplitudeverhoudingen en de faseverschillen. We noteren de 
standaard deviatie van Xi, met i = 1, 2, .. als std(xi) zodat: 

ÀA = I:A [ std(Aref,j) + std(Asam,i) ] 
mean(Aref,j) mean(Asam,i) 

(55) 

en 
À.s = std(c5ref,j) + std(c5sam,i) (56) 

In figuur 9 staan de meetresultaten van de metingen aan poly-iso-butyleen, 
paraffine olie en de mengsels als de amplitudeverhouding en het faseverschil 
uitgezet tegen het massapercentage poly-iso-butyleen. In de grafiek van de 
amplitudeverhouding staan de punten I:A - ~ ÀA en I:A - ~ ÀA uitgezet en in 
de grafiek van het faseverschil staan de punten I:.s - ~À.sen I:.s + ~À.s uitgezet. 

Uit figuur 9 kan afgelezen worden dat de amplitudeverhouding vrijwel gelijk 
is aan 1 en het faseverschil vrijwel gelijk aan 0 bij de meting aan paraffine olie. 
Dat is ook wat we verwachten aangezien paraffine olie een vloeistof is met een 
betrekkelijk lage viscositeit. Naarmate het massapercentage poly-iso-butyleen 
in de mengsels toeneemt, wordt een daling in de amplitudeverhouding en een 
stijging in het faseverschil gemeten. 

De complexe afschuifmoduli zijn berekend op basis van de gemiddelden I:A 
en I:.s met behulp van formules (30) en (34). Omwille van de complexiteit van 
de formules zijn de foutenmarges van de afschuifmoduli berekend op basis van 
het invullen van alle combinaties (dus: 1:: - ~À, 1:: en 1:: +~À) voor de ampli
tudeverhouding en het faseverschil. De foutenmarges worden gevormd door de 
maximaal afwijkende waarden van de afschuifmoduli berekend uit deze 9 com
binaties. In figuur 10 staan de componenten G' en G" van de afschuifmodulus 
Gen de verhouding ~; weergeven als functie van het massapercentage poly-iso
butyleen van de metingen aan poly-iso-butyleen, paraffine olie en de mengsels. 

G" Negatieve waarden van de G' en van de verhouding CF zijn niet weergegeven. 

De grafiek van de verhouding ~; is bovendien afgekapt bij 30. De waarde van 
G" CF voor het 29.6%-mengsel, berekend op basis van het gemiddelde, is 107. 

Van de metingen aan de zuivere poly-iso-butyleen, zuivere paraffine olie, 
glycerol en de siliconen olie zijn de meetresultaten plus uitwerkingen weergegeven 
in tabel 1. In appendix D staan alle gegevens die nodig zijn voor de uitwerking 
van de meetresultaten. 
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Figuur 9: De amplitudeverhouding en het faseverschil van de stationaire metin
gen aan de mengsels van poly-iso-butyleen en paraffine olie. 

4.3 Discussie 

In grafiek 9 en in tabel 1 is te zien dat de standaard deviatie ( 6.0) van het 
gemeten faseverschil bij de meting aan poly-iso-butyleen een stuk groter is dan 
bij de metingen aan de andere vloeistoffen. Dit wordt veroorzaakt door een 
thermisch geactiveerde toestandsverandering van de reometer. Dit verschijnsel 
laat zich als volgt omschrijven. De gemeten amplitudeverhouding blijkt iets 
afgenomen te zijn en het gemeten faseverschil blijkt iets toegenomen te zijn 
nadat de temperatuur van de reometer hoog is geweest. Naar schatting daalt 
de amplitudeverhouding één procent en neemt het faseverschil 50 mrad toe als de 
temperatuur van de reometer 40°C is geweest. Het effect zwakt heel langzaam 
af en is naar schatting na 10 uur gehalveerd. Doordat bij het aanbrengen van de 
poly-iso-butyleen de temperatuur van de reometer hoog is geweest, is hierdoor de 
standaard deviatie van het faseverschil van de blanco metingen groter geworden 
dan bij de andere experimenten. 

Uit het herhalen van een aantal metingen volgt de reproduceerbaarheid. De 
poly-iso-butyleen is een tweede keer gemeten bij een temperatuur van 24.7°C. 
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Figuur 10: De afschuifmodulus van de stationaire metingen aan de mengsels 
van poly-iso-butyleen en paraffine olie. 

Hieruit kwamen de gemiddelde waarden: G' = l.8·108 Pa en G" = 4.8·108 

Pa. De resultaten van poly-iso-butyleen van tabel 1 zijn bij 23.9°C gemeten. 
De paraffine olie is ook in twee andere experimenten gemeten. De resultaten 
hiervan zijn voor het eerste experiment: G' = 0 Pa (foutenmarge rond nul) en 
G" = 9.1·105 Pa bij T = 22.3°C en voor het tweede experiment G' = -1·105 Pa 
en G" = 7.1·105 Pa bij T = 23.2°C. De resultaten van paraffine olie van tabel 
1 zijn bij 23.3°C gemeten. 

Uit grafiek 10 kan afgelezen worden dat bij de meting aan het 30%-mengsel 
hooguit een bovengrens gemeten kan worden voor G'. De G' is de bijdrage 
van de elasticiteit in de complexe afschuifmodulus. Omdat een negatieve elas
ticiteitsmodulus onfysisch is, veronderstellen we dat de G' van de mengsels van 
0%, 9.3%, 19.7% en 29.6% zo klein is dat deze niet significant gemeten kunnen 
worden met de ultrasone reometer. Het sample met 40% poly-iso-butyleen is 
het mengsel met de kleinste elasticiteitsmodulus welke significant is gemeten. 
Het resultaat is: 4 · 105 < G' < 9 · 105 Pa. 

Het imaginaire deel van G is in dit geval te beschouwen als de bijdrage van 
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Sample I;A ~A I:o ~6 G'min G'max G"min G"max 

rad rad Pa Pa Pa Pa 
p.i.b. 0.511 0.005 0.43 0.03 l.9·108 2.1·108 3.5·108 3.8·108 

par.olie 0.979 0.001 0.024 0.003 -l.5·105 -0.2·105 6.8·105 8.0·105 

glycerol 0.865 0.003 0.169 0.004 -4.1·106 -2.9·106 2.4-107 2.5·107 

sil.olie 0.964 0.001 0.0229 0.002 4.5·105 5.6·105 l.0·106 1.1·106 

Tabel 1: Meetgegevens van stationaire meting aan poly-iso-butyleen, paraffine 
olie, glycerol en siliconen olie. 

viscositeit. Uit vergelijking (7) volgt G" = wri. Als we dit toepassen op de 
meetresultaten van glycerol vinden we: 0.77 < T/ < 0.80 Pas. Deze metingen 
zijn gedaan bij 24.4°C. De literatuurwaarde van de viscositeit van glycerol is 
1.13 Pas bij dezelfde temperatuur. 19 Analoog voor de poly-iso-butyleen vinden 
we een viscositeit van 11 < T/ < 12 Pas bij een temperatuur van 23.9°C. Volgens 
de fabrikant is de viscositeit: 50 < T/ < 70 Pas bij 177°C welke is gemeten aan 
een stationaire stroming. Het gevonden verschil kan plausibel gemaakt worden 
aan de hand van de volgende beschouwing. De afschuifmodulus van de door 
ons gebruikte poly-iso-butyleen is door de analyse-af~~ling van Océ gemeten 
bij T = 41.3°C en w = 10 rad/s met het resultaat C:, = 4.3 · 103 Pas. Om 
de stap te kunnen zetten naar hogere frequenties maken we gebruik van de 
literatuurwaarden van poly-iso-butyleen[13]. Omdat deze gegevens betrekking 
hebben op poly-iso-butyleen met een groter molecuulgewicht (1.56 ·106 g/mol) 
vormt deze vergelijking slechts een idee over de invloed van de frequentie op de 
gevonden waarde van de afschuifmodulus. Volgens deze literatuur, welke gelden 

d' ~ voor T = 25°C, is w = 31 · 103 Pas bij w = 10 rad/s en w = 72 Pas bij 
w = 31.4·106 rad/s (5MHz). Als een eerste orde benadering veronderstellen we 
een gelijke invloed van de meetfrequentie en komen zo tot een afschatting van 
~· = 10 Pas bij 5 MHz voor de hier gebruikte poly-iso-butyleen. 20 Deze grove 
afschatting komt opmerkelijk goed overeen met de gemeten 11 - 12 Pas. 

Uit de meting aan glycerol volgt een negatieve G'. Bij herhaling van het 
experiment wordt telkens opnieuw een significant negatieve waarde gevonden. 
De veronderstelling om dit te verklaren gaat als volgt. Moleculen keren binnen 
een eindige tijd terug naar hun evenwichtssituatie nadat dit evenwicht versto
ord is geraakt door het aanbrengen van deformatie in het materiaal. Om inzicht 
te krijgen in de materiaaleigenschappen van visco-elastische stoffen maken we 
gebruik van het idee dat deze eindige tijd uitgedrukt kan worden in één tijdscon
stante, de relaxatietijd. Voor het beschrijven van het materiaalgedrag tijdens 
het aanbrengen van een periodieke deformatie is de relaxatietijd een belangrij
ke parameter. Indien de periodetijd groter is dan de relaxatietijd krijgen de 

19De literatuurwaarde is een interpolatie op basis van literatuurwaarden bij verschillende 
temperatuur. Zie hiervoor paragraaf 5.3.3. 

20Het temperatuurverschil van de meting aan onze poly-iso-butyleen (T = 41.3°C) en die 
van de metingen uit de literatuur (T = 25°C) is verwaarloosd in deze afschatting. 
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moleculen de tijd om te relaxeren en wordt het materiaalgedrag gedomineerd 
door viscositeit. Het materiaalgedrag krijgt een elastische bijdrage wanneer de 
periodetijd kleiner wordt dan de relaxatietijd. De relaxatietijd van een mole
cuul is groter naarmate het moleculair gewicht groter is.[10] Aan de hand van 
dit eenvoudige materiaalmodel kan een hypothese gevonden worden om te ver
klaren waardoor de G' van glycerol niet significant gemeten kan worden en die 
van de siliconen olie wel, terwijl de viscositeit van beide vloeistoffen van dezelfde 
grootte orde is. Bij 25°C is de viscositeit van glycerol l.07 Pas20 en die van de 
siliconen olie 0.485 Pas.21 Het moleculair gewicht van de siliconen olie is 5000 
- 15000 g/mol en dat van glycerol is 92.1 g/mol zodat de relaxatietijd van de 
moleculen in glycerol kleiner is dan in de siliconen olie.21 De elasticiteit van 
glycerol is dus verwaarloosbaar klein ten opzichte van de viscositeit. Door sys
tematische fouten in de ultrasone reometer wordt structureel een negatieve G' 
gevonden. Een bespreking van de mogelijke systematisch fouten die kunnen op
treden in de ultrasone reometer volgt nog in hoofdstuk 7. Om de bijdrage van 
de elasticiteit van glycerol bemeetbaar te kunnen maken, zou met een hogere 
frequentie gemeten kunnen worden. 

Een belangrijke aanname in de theorie is dat het sample-medium oneindig 
dik wordt verondersteld. Om deze veronderstelling te toetsen, berekenen we de 
indringdiepte met behulp van formule (37) op basis van de gemeten en berekende 
impedantie en afschuifmodulus. De indringdiepte is bij de meting aan poly-iso
butyleen 42 µm, bij paraffine olie 1.3 µm, bij glycerol 6 µm en bij de siliconen 
olie 2.1 µm hetgeen veel kleiner is dan de minimale geschatte dikte van 500µm. 

21 Zie paragraaf D.2. 
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5 Dynamische Metingen 

5.1 Correctie voor Drift 

Net zoals bij het stationair meten zijn ook bij het dynamisch meten blanco 
metingen uitgevoerd om te corrigeren voor drift. Het verschil is dat deze bij het 
dynamisch meten minder frequent zijn uitgevoerd. Per dag dat er dynamische 
metingen zijn uitgevoerd, is minimaal één blanco meting gedaan. De uitein
delijke amplitudeverhouding en het faseverschil zijn berekend door de blanco 
meting te middelen over de frames.22 Op basis van formules (48) en (49) is dat 
als volgt gedaan waarbij het gemiddelde van Xi, met i = 1, 2, .. genoteerd wordt 
als mean(xi): 

A· _ Asam,i 
i - mean(Aref,j) 

(57) 

en 
Ói = Ósam,i - mean(ÓreJ,j) (58) 

Voor de indices geldt: i = 1, .. , 56 en heeft betrekking op de frames van de 
sample-metingen en j = 1, .. , 56 en heeft betrekking op de blanco meting die 
dezelfde dag is gedaan. De complexe reflectiecoëfficiënt R wordt nu per frame 
berekend waarvoor geldt: 

5.2 Opwarmen van de Reometer 

5.2.1 Experimentele Opzet 

(59) 

De metingen van de amplitudeverhouding en het faseverschil zijn afhankelijk 
van de temperatuur. De meetresultaten van een dynamische meting aan een 
sample zullen daarom een combinatie laten zien van de verandering van de ma
teriaaleigenschappen van het sample en de invloed van de temperatuursveran
dering op de reometer zelf. Om een indruk te krijgen van deze invloed is een 
experiment gedaan waarbij de verandering van de materiaaleigenschappen van 
het sample tijdens een dynamische meting is geminimaliseerd. 

Het oppervlak van de reometer is zwart gemaakt door één dun laagje aan te 
brengen met een zwarte permanent marker (Staedtler, 352). Met het blote oog 
kan nog door de laag gekeken worden. We veronderstellen dat het markeerlaagje 
zo dun is dat deze door de reometer akoestisch niet gevoeld wordt. Er zijn eerst 
metingen gedaan met het markeerlaagje op de reometer om te onderzoeken of 
deze veronderstelling juist is. Bij deze metingen is niet geflitst. Vervolgens zijn 
drie dynamische metingen gedaan. In elke meting was de flitsspanning 2 kV. De 
metingen onderscheiden zich door de periodiciteit van de bursts, welke voor de 
drie metingen zijn: 1 ms, 10 ms en 100 ms. Tussen de metingen is telkens mi
nimaal 5 minuten gewacht om temperatuursgradiënten te laten homogeniseren. 

22 Een frame is een geheugensegment van de oscilloscoop dat correspondeert met de regis
tratie van één burst. Zie ook paragraaf 3.1.2. 
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5.2.2 Uitwerking van Meetresultaten en Discussie 

Uit de eerste meting aan het markeerlaagje, welke zonder flits gedaan is, komen 
56 amplitudeverhoudingen Ai en faseverschillen Ói. Omdat deze meting zonder 
flits is gedaan, berekenen we het gemiddelde en de standaardafwijking van de 
meetwaarden over alle frames. Voor de amplitudeverhouding wordt een gemid
delde gevonden van 1.005 met een standaardafwijking van 0.001 en voor het fa
severschil wordt een gemiddelde gevonden van 0.026 rad met een standaardafwi
jking van 0.001 rad. Blijkbaar wordt het markerlaagje wel gevoeld door de 
reometer maar is de invloed heel erg klein. 

De resultaten van de drie dynamische metingen aan het markerlaagje staan 
in figuur 11. De meetresultaten zijn weergeven in twee tijdschalen om de meet
punten overzichtelijk te presenteren. De flits vindt plaats tussen het derde en 
het vierde meetpunt en kan in de grafieken met de kleinste tijdschaal duidelijk 
herkend worden aan een sprong in de meetresultaten. De meetwaarden van de 
eerste drie frames zijn consistent met de meetwaarden van de meting zonder flits 
welke zojuist is besproken. Figuur 11 laat zien dat de amplitudeverhouding 23 
daalt en het faseverschil ongeveer 0.02 rad stijgt tijdens de flits. Om een indruk 
te krijgen hoeveel dat dit is, kan dit vergeleken worden met de foutenmarges 
van de amplitudeverhouding en het faseverschil van de stationaire metingen die 
in tabel 1 gepresenteerd staan. 

5.3 Experiment met Glycerol 

5.3.1 Experimentele Opzet 

Om de principe-werking van het dynamisch-meten aan te tonen, is gezocht naar 
een eenvoudig experiment. Een vloeistof kan betrekkelijk gemakkelijk op de 
reometer worden aangebracht. Om de meetresultaten gemakkelijk te kunnen 
interpreteren is gezocht naar een zuivere vloeistof. Het probleem hierbij is dat 
een zuivere vloeistof vrijwel altijd transparant is en dus nauwelijks licht-energie 
absorbeert. Een ander nadeel van een vloeistof is dat het niet in een willekeurig 
dunne laag aangebracht kan worden ten gevolge van de cohesie. De laagdikte is 
namelijk een belangrijke parameter voor de temperatuursstijging bij een gegeven 
hoeveelheid licht-energie. 

De twee genoemde problemen zijn als volgt opgelost. Glycerol is aange
bracht over een laagje permanent marker welke op dezelfde wijze is aangebracht 
als in paragraaf 5.2.1. De laag glycerol is relatief dik (naar schatting 1 mm) maar 
doordat de energie aan het grensvlak van het kwarts en de glycerol geabsorbeerd 
wordt, verwachten we dat een verandering van de materiaaleigenschappen geme
ten kan worden. Deze dynamische meting is twee keer gedaan, elk op een andere 
dag. Zowel de glycerol als het markerlaagje zijn voor het tweede experiment op
nieuw aangebracht. Het fitsvoltage was 2 kV. Tijdens de dynamische meting 
was de periodiciteit van de bursts de eerste keer 2.5 ms en de tweede keer 1 ms. 
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Figuur 11: Het resultaat van drie dynamische metingen aan een markerlaagje 
bij aanflitsen met een spanning van 2 kV weergegeven in twee tijdschalen. 

5.3.2 Uitwerking van Meetresultaten 

De amplitudeverhouding en het faseverschil van de dynamische metingen aan 
glycerol zijn samengebracht in één grafiek in figuur 12. Het moment van de 
flits kan herkend worden aan de sprong in de meetwaarden. In paragraaf 4.3 is 
geconcludeerd dat de G' van glycerol niet significant gemeten kan worden door 
de ultrasone reometer. Ook uit de dynamische metingen bleek de G' negatief. 
Daarom zijn deze weggelaten in de presentatie van de meetresultaten. In figuur 
13 staan de G", geïnterpreteerd als viscositeit G" /w, en de indringdiepte bere
kend met formule (37), uitgezet tegen de tijd. 

5.3.3 Discussie 

De meetresultaten van beide metingen overlappen elkaar in het gemeenschap
pelijke tijddomein. We kunnen hieruit afleiden dat de metingen goed reprodu
ceren. 

De karakteristieke tijd waarmee een druppel inkt afkoelt na de botsing tegen 
een substraat is naar schatting 10 ms. De karakteristieke tijdschaal waarmee de 
glycerol afkoelt tijdens de dynamische meting kan uit figuren 12 en 13 afgeleid 
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Figuur 12: Resultaat van twee dynamische metingen aan glycerol bovenop een 
markerlaagje bij 2 kV. De punten'+' corresponderen met een burst-periodiciteit 
van 2.5 ms en de punten 'o' met 1 ms. 

worden en blijkt ook 10 ms te zijn. 
Hotmelt inkt smelt bij een temperatuur van ongeveer 100°C. Om een indruk 

te krijgen welke temperaturen bereikt kunnen worden in een dynamische meting 
maken we een afschatting van de temperatuur van de glycerol net na de flits. 
De viscositeit van een vloeistof is een thermisch geactiveerd proces en voldoet 
aan de Arrhenius-vergelijking[15]: 

E 
'f/ = BeRT (60) 

Hierin is R de gasconstante en T de absolute temperatuur. De constanten B 
en E hebben we bepaald aan de hand van een fit van bovenstaande vergelij
king op de literatuurwaarden van de viscositeit van glycerol bij verschillende 
temperaturen[12]. Het resultaat is: B = 8.817 4 · 10-13 Pas en E = 6.8969 · 104 

J/mol. De temperatuur van de reometer net voor de flits bij de metingen aan 
glycerol is 26.6°C. De gemeten viscositeit (als G" /w) kan afgelezen worden uit 
figuur 13 en is bij deze temperatuur 0.60 Pas. Volgens de literatuur, dus op 
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Figuur 13: De viscositeit en de indringdiepte als functie van de tijd als uitwerk
ing van de dynamische metingen aan glycerol. Tussen de tijden t = 2 ms en 
t = 3 ms vindt de flits plaats. De punten '+' corresponderen met een burst
periodiciteit van 2.5 ms en de punten 'o' met 1 ms. 

basis van bovenstaande vergelijking is de viscositeit bij deze temperatuur 0.920 
Pas. De manier waarop de viscositeit door de ultrasone reometer gemeten wordt, 
wijkt echter af van de manier waarop de viscositeit gemeten is zoals deze vermeld 
staat in de literatuur. In ons experiment wordt in feite de viskeuze bijdrage 
van de complexe afschuifrnodulus gemeten bij een frequentie van 5 MHz. De 
literatuurwaarden zijn gevonden met experimenten die gedaan zijn met een 
stationaire stroming. De viscositeit net na de flits kan afgelezen worden uit 
figuur 13 en is 0.030 Pas. Omdat de door ons gevonden viscositeit afwijkt van 
de literatuurwaarde bij 26.6°C zouden we de grootheden B en/of E opnieuw 
moeten bepalen. We berekenen de temperatuur direct na het flitsen op twee 
manieren. Als B opnieuw berekend wordt op basis van het gegeven dat de 
viscositeit 0.60 Pas is bij 26.6°C vinden we de temperatuur 63°C. Als we E 
opnieuw berekenen, vinden we de temperatuur 64°C. Uit experimenten die in 
paragraaf 5.4.1 beschreven staan, blijkt hotmelt inkt te smelten wanneer deze 
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wordt aangeflitst met 2 kV en moet de temperatuur dus minimaal ongeveer 
100°C zijn geweest. Een mogelijke verklaring voor de relatief lage afschatting 
van de temperatuur kan gevonden worden in het feit dat het markerlaagje niet 
alle licht-energie absorbeert. 

De flits-energie zal de glycerol en het kwarts vanuit het vlak z = 0 in een 
zeer korte tijd opwarmen. Hierdoor ontstaat een temperatuursgradiënt in de 
glycerol in de z-richting. De theorie veronderstelt een homogeen medium. Aan 
de hand van de volgende afschatting kan plausibel gemaakt worden dat de the
orie wel van toepassing is op deze dynamische meting. De afstand waarover 
de temperatuur zich verdeeld heeft na een zekere tijd t kan afgeschat worden 
met .;ai. Hierin is a de temperatuurvereffeningscoëfficiënt welke voor kwarts 
l.3·10-7 m2s-1 is en voor glycerol 0.95·10-7 m2s-1 [14]. Voor de afschatting 
beschouwen we het kwarts met de glycerol als één lichaam met een temperatuur
vereffeningscoëfficiënt van 1-10-7 m2s-1 . De lengteschaal waarover de temper
atuur zich verspreid heeft 1 ms na de flits is dan 10 µm. Uit figuur 13 kan 
afgelezen worden dat de indringdiepte net na de flits ongeveer 1 µm is. Om
dat de thermische grenslaag minstens zo snel groeit als de indringdiepte van de 
akoestische golf geldt dat de thermische grenslaag groter is dan de indringdiepte 
voor t > 1 ms. Hieruit volgt dat de meting van de complexe afschuifmodulus 
bepaald wordt door een heel dun laagje glycerol bij z = 0 waarin de temperatuur 
homogeen beschouwd mag worden. 

We berekenen de temperatuur van het onderste laagje glycerol voor elk tijd-
e" stip uit de gemeten viscositeit T/ = w op basis van formule (60). Hierbij 

nemen we B = 5.7525 · 10-13 Pas en E = 6.8969 · 104 J/mol.23 De berekende 
waarden voor de temperatuur zijn met '+'-tekens weergegeven in figuur 14. Het 
temperatuursverloop kan theoretisch gereproduceerd worden aan de hand van 
een beschouwing van de 1-dimensionale pulsresponsie van de diffusievergelijking, 
welke is [7]: 

C z2 

T(z, t) = T 00 + y'47ra(t - t
0

) exp(- 4a(t - to)) (61) 

Hierin is T(z, t) de temperatuur bij de positie z en op tijdstip t, a de tempera
tuurvereffeningscoëfficiënt, T 00 de temperatuur bij z = oo en C een constante 
met de eenheid mK. De energiepuls is ingebracht bij de positie z = 0 en op tijd
stip t = t0 . We veronderstellen het markerlaagje oneindig dun en beschouwen 
het kwarts met de glycerol als één lichaam met de gemiddelde temperatuurver
effeningscoëfficiënt a = 1.1 · 10-7 m2s-1 [14]. In de vorige alinea is laten zien 
dat de indringdiepte van de akoestische golf voor een voldoende grote tijd na 
de flits (t > lms) veel kleiner is dan de thermische grenslaag. Daarom veron
derstellen we dat het verloop van de temperatuur berekend kan worden aan de 
hand van de pulsresponsie bij z = 0. Formule (61) gaat dan over in de volgende 

23 De waarde voor E is ontleend aan de literatuur en B is berekend op basis van het gegeven 
dat de viscositeit 0.60 Pas is bij 26.6°C. 

39 



vergelijking: 
c 

T ( t) = T oo + -----;====c===;= 
J47ra(t - to) 

(62) 

De waarden van de temperatuur als resultaat van de dynamische meting aan 
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Figuur 14: De temperatuur van glycerol tijdens de dynamische meting zowel 
gemeten als berekend. 

glycerol zijn gefit aan formule (62). Hieruit zijn de volgende waarden gekomen: 
T 00 = 298.3 K, C = 0.0021 mK en t0 = 1.9 ms. In figuur 14 is het resultaat van de 
fit weergegeven als een doorgetrokken lijn. Het tijdstip t0 kan vergeleken worden 
met het moment dat de flits-energie vrijkomt. Het exacte moment van de flits 
is niet bekend maar ligt naar onze verwachting rond de 3 ms. De temperatuur 
T 00 kan vergeleken worden met de temperatuur van de reometer net voor de 
flits en deze is 300 K. 

5.4 Dynamisch Karakteriseren van Inkt 

5.4.1 Experimentele Opzet 

Aan twee zwarte inkten zijn dynamische metingen gedaan. Deze zijn de phaser 
840 inkt van Tektronix en een test-inkt van Océ. De inkten zijn als volgt op 
de reometer aangebracht. Ze zijn eerst op een sheet geprint. Vervolgens is deze 
sheet met een flitsspanning van 2 k V aangeflitst zodat een homogene laag inkt 
kon ontstaan. Zie hiervoor ook het verslag van W.Mestrom (11]. De laagjes inkt 
zijn met een scheermes van de sheet losgemaakt en op de reometer gedrukt. Dit 
aandrukken is gedaan met een tissue met ethanol. Afhankelijk van de eigen
schappen van de inkt kan op deze manier een mooi laagje inkt aangebracht 
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worden. De phaser 840 inkt leent zich hier beter voor dan de test-inkt doordat 
deze elastischer is. Na het aanbrengen op de reometer is de inktlaag drie maal 
met 2 kV aangeflitst om hem goed te laten hechten aan het kwarts. Men kan 
aan de inktlaag zien dat deze gesmolten is geweest na het aanflitsen met 2 kV. 
Het oppervlak van de laag wordt gladder. 

De laagdikte van de inkt is gemeten toen deze nog op de sheet zat: 48±3µm 
voor de phaser 840 inkt en 47±3µm voor de test-inkt. Bij het aanbrengen op de 
reometer kan de laag deels wat gekrompen en of uitgerekt zijn. Het laagje inkt 
is in stukjes aangebracht. Vooral de test-inkt is erg bros waardoor deze snel 
brak bij het aanbrengen. Het percentage van het kwartsoppervlak dat is bedekt 
met inkt is voor de test-inkt en de phaser 840 inkt naar schatting respectievelijk 
953 en 983 en is het kwartsoppervlak naar schatting voor respectievelijk 23 
en 13 bedekt met een dubbele laag inkt. 

De phaser 840 inkt is dynamisch gemeten met een burst-periodiciteit van 
2.5 ms en een flitsspanning van 2 kV. De test-inkt is vier maal dynamische 
gemeten. De metingen onderscheiden zich door de burst-periodiciteit welke 
voor de metingen achtereenvolgend is: 1 ms, 10 ms, 100 ms en 200 ms. Dit is 
gedaan omdat van deze inkt bekend is dat deze traag stolt. 

5.4.2 Uitwerking van Meetresultaten 

De amplitudeverhouding en het faseverschil van de dynamische metingen aan 
de inkten staan in figuren 15 en 16. 

In figuren 17 en 18 staan de complexe afschuifmodulus, de verhouding '6; 
en de indringdiepte weergegeven van de meting aan de phaser 840 inkt. Tussen 
t = 20 ms en t = 30 ms zijn de waarden van G" en van de indringdiepte negatief 
en zijn niet weergegeven in de grafieken. 

G" In figuren 19 en 20 staan de complexe afschuifmodulus, de verhouding G' 
en de indringdiepte weergegeven van de meting aan de test-inkt. Vóór t = 3 ms 
en na t = 1.3 s zijn de waarden van G" en van de indringdiepte negatief en zijn 
niet weergegeven in de grafieken. 

5.4.3 Discussie 

In het experiment met de phaser 840 inkt vindt de flits plaats tussen het eerste 
en tweede frame. In figuur 17 is te zien dat de G' en G" toenemen direct na de 
flits. Dat gaat tegen onze verwachting in. 

De theorie is afgeleid in de veronderstelling dat het sample-medium oneindig 
dik is waaraan voldaan wordt als de indringdiepte van de akoestische golf kleiner 
is dan de dikte van het sample. Met formule (37) kan de indringdiepte berekend 
worden op basis van de gemeten grootheden. Wanneer deze berekende waarde 
groter is dan de dikte van het sample is de theorie niet meer van toegepassing. 
De dikte van de laagjes inkt is ongeveer 50 µm. In figuur 18 en 20 is deze 
dikte aangegeven met een stippellijn. De berekende indringdiepte blijkt bij 
de dynamische metingen aan beide inkten groter dan de dikte van het sample 
behalve tussen de 4 en 40 ms bij de meting aan de test-inkt en na 65 ms bij de 
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Figuur 15: De amplitudeverhouding en het faseverschil van de dynamische met
ing aan de phaser 840 inkt. 

meting aan de phaser 840 inkt. Gestolde inkt heeft een grotere elasticiteit en 
lagere viscositeit dan gesmolten of deels gesmolten inkt. De indringdiepte zal 
dus zeer waarschijnlijk toenemen tijdens het stollen van inkt. Het is dus heel 
onwaarschijlijk dat de indringdiepte van de phaser 840 inkt na 65 ms werkelijk 
daalt. 

Om te bevestigen dat de indringdiepte van de akoestisch golven in de twee 
inkten groter is dan de laagdikte, is geprobeerd de inkt stationair door te meten 
aan een dikke laag. De inkt is in gesmolten toestand op de reometer gegoten. 
Het probleem dat met beide inkten optrad, was dat de inkt geen homogene 
en goed hechtende laag vormde. Er ontstonden scheurtjes in de inkt aan het 
contact-oppervlak met het kwarts. 

In het experiment met de test-inkt vindt de flits plaats bij ongeveer t = 3 ms. 
In figuur 16 staan de amplitudeverhouding en het faseverschil van de dynamische 
meting aan de test-inkt. Na ongeveer 7 seconden zijn de amplitudeverhouding 
en het faseverschil gelijk aan de waarden net voor de flits. De inkt is na deze tijd 
in ieder geval zeker volledig gestold. In figuur 19 is te zien dat de G' afneemt 
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Figuur 16: De amplitudeverhouding en het faseverschil van de dynamische 
metingen aan de test-inkt. 

direct na de flits. Dat is ook wat we verwachten. 
Een tweede belangrijke veronderstelling in de afleiding van de theorie is dat 

het sample-medium homogeen en isotroop is. Hotmelt inkt is een mengsel van 
verschillende stoffen. De inkt doorloopt tijdens het stollen een traject waarin 
eerst een viskeuze verdikking optreedt ten gevolge van het afkoelen van de 
hars-achtige binder en daarna kristallisatie van het kristallijn materiaal. De 
kristallisatie van de inkt start bij heel kleine kiemen. Afhankelijk van de ver
houding tussen de golflengte en de gemiddelde afstand tussen zulke kiemen 
wordt al dan niet aan de voorwaarde voor homogeniteit voldaan. 

6 Conclusie 

Zowel de stationaire als de dynamische metingen met de ultrasone reometer blij
ken heel goed te reproduceren mits het sample op dezelfde wijze aangebracht 
wordt. Uit stationaire metingen met de ultrasone reometer blijkt dat tussen 
verschillende visco-elastische materialen onderscheid kan worden gemaakt aan 
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G" Figuur 17: De G' en viscositeit als w van de dynamische meting aan de phaser 
840 inkt. 

de hand van de gemeten complexe afschuifmodulus. Om de afschuifmodulus 
kwantitatief te kunnen meten moet echter aan een aantal eisen voldaan zijn. Het 
sample dient voldoende weerstand tegen vervorming te bieden. Als vuistregel 
kan de grens gelegd worden bij een afschuifmodulus met een absolute waarde 
van 1 MPa. 24 Het sample dient homogeen te zijn en moet goed hechten op het 
kwartsoppervlak. Bovendien moet de dikte van het sample groter zijn dan de 
indringdiepte van de akoestische golf. 

De meetmethode is ontwikkeld om de materiaalkundige veranderingen van 
het sample te kunnen volgen tijdens de omstandigheid van extreme snelle afkoe
ling. Uit dynamische metingen aan glycerol blijkt het temperatuursverloop, 
berekend op basis van de gemeten viscositeit, overeen te komen met de 1-
dimensionale pulsresponsie van de diffusievergelijking. De ultrasone reometer 
blijkt in staat om de materiaalkundige veranderingen te kunnen volgen die zich 
voordoen op een tijdschaal van enkele milliseconden. 

De dynamische meetmethode is ontwikkeld om de stoltijd van inkt te kun-

24 De absolute waarde is gedefinieerd als v'G'2 + G 112 • 
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G" Figuur 18: De verhouding CF en de indringdiepte van de dynamische meting 
aan de phaser 840 inkt. De stippellijn geeft de dikte van de inktlaag weer. 

nen meten. Het idee dat de inkt stolt binnen afzienbare tijd is echter een te 
eenvoudige gedachte. Uit metingen blijkt dat de inkt een traject van mate
riaalkundige veranderingen doorloopt tijdens het afkoelen en stollen. Aan de 
veronderstelling dat het sample-medium homogeen is, wordt niet voldaan tij
dens een dynamische meting aan inkt. De veronderstelling dat de indringdiepte 
kleiner is dan de inktlaag vormt op zijn minst nog een punt van zorg. Om 
de meetresultaten van de dynamische metingen aan inkt kwantitatief te kun
nen interpreteren, zal de theorie uitgebreid moeten worden op het gebied van 
genoemde tekortkomingen. Ter vergelijking van inkten met een variatie in re
ceptuur is de dynamische meetmethode in zijn huidige staat al toepasbaar. 

7 Suggesties en Aanbevelingen 

Tijdens het afstuderen is duidelijk geworden dat met de ultrasone reometer 
betrouwbare kwalitatieve metingen gedaan kunnen worden. Indien men de re
ometer wil gebruiken voor nauwkeurige kwantitatieve metingen zou men de 
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reometer verder kunnen analyseren aan de hand van de volgende punten. 
De theorie veronderstelt dat de akoestische golven in de ultrasone reometer 

een vlak golffront hebben. De golflengte van de akoestische golven in het kwarts 
is 760µm en de diameter van de transducers is 9 mm. De verhouding tussen 
deze twee is niet bijzonder groot en geeft aanleiding tot een gebogen golffront. 

In de theorie van de ultrasone reometer wordt verondersteld dat de akoestis
che golven in de reometer worden opgewekt in de zend-transducer, reflecteren 
tegen het xy-vlak van het kwarts en worden geregistreerd door de ontvang
transducer. In de praktijk zullen er echter ook golven gaan lopen die zon
der tegen het xy-vlak te reflecteren van de zend-transducer door de ontvang
transducer geregistreerd worden. 

De transducers van de reometer zijn onder een bepaalde hoek aan het kwarts
balkje bevestigd zodanig dat deze afschuifgolven met de uitwijking parallel aan 
het y-as opwekken dan wel kunnen ontvangen. De nauwkeurigheid van deze 
hoek is niet bekend. Een eventuele afwijking in deze hoek kan een bron van 
fouten zijn. 
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De transducers zijn met lijm aan het amorf kwarts vastgemaakt. De in
vloed van de lijmlaag op de metingen is echter onbekend. Om deze invloed te 
bestuderen zou men een tweede reometer kunnen bouwen waarvan de transduc
ers op een andere wijze worden vastgemaakt. Van de literatuur is bekend dat de 
transducers vastgemaakt kunnen worden met behulp van een koude las waarbij 
indium gebruikt wordt.[9) 

De in de reometer gebruikte transducers zijn oscillatoren die zijn afgestemd 
bij 5 MHz. Het voordeel hiervan is dat met een relatief kleine elektrische span
ning een grote mechanische afschuifgolf ingekoppeld kan worden doordat gebruik 
gemaakt wordt van de eigenresonantie. Het nadeel van deze methode is dat men 
enkel bij de resonantiefrequentie en eventuele boventonen kan meten. Als men 
zou willen meten bij verschillende frequenties zouden transducers aangebracht 
kunnen worden die ook buiten de eigenfrequentie te gebruiken zijn. 

De coaxiaalkabel die het uitgangssignaal van de reometer geleidt, is niet 
afgesloten met een karaktersitieke impedantie van de kabel omdat daardoor het 
signaalniveau teveel zou inzakken. Zelfs zonder de juiste afsluitimpedantie is 
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het spanningsniveau erg laag met betrekking tot de minimale spanning die de 
oscilloscoop kan meten. Men zou het ingangssignaal van de reometer kunnen 
versterken. Hier is tijdens het afstuderen van afgezien omdat de invloed van de 
versterker op de metingen niet bekend is. Ook zou men een kleine versterker in 
de reometer kunnen opnemen om de elektrische belasting voor de uitgangstrans
ducer te minimaliseren zodat het spanningsniveau hoger wordt. Tevens kan de 
coaxiaalkabel dan afgesloten worden. Indien men de elektrische signaalverwerk
ing van de reometer wil verbeteren wordt men voor een kritische beschouwing 
verwezen naar de groep Hst & EMC van de faculteit Elektrotechniek aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Als contactpersoon is dr. A.P.J. van 
Deursen aangewezen. 

De reometer is erg gevoelig voor de temperatuur. Tijdens het afstuderen is 
een methode ontwikkeld waarmee een correctie gemaakt wordt voor de storende 
invloed van de temperatuur. De precieze invloed van de temperatuur en de 
fysiche verklaring ervoor zijn echter niet bekend. Indien men de reometer wil 
gebruiken als nauwkeurig analyse-instrument dient het aanbevolen de reometer 
op te nemen in een getermostatiseerde ruimte waarin de temperatuur binnen 
0.1°C constant gehouden kan worden. 
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A F\J.ndamenten van Deformatie Theorie 

De theorie in de appendix tot en met paragraaf A.3 is ontleend aan het dic
taat 'Continuümtheorie'van F.vd Ven [5] en vanaf deze paragraaf aan het boek 
'Theory of Elasticity' van L.Landau en Lifshitz [6]. 

A.1 Wiskundige Context en Formalisme 

De deformatietheorie geeft een wiskundige beschrijving van de vervorming van 
een lichaam. Hierbij maken we gebruik van een drie-dimensionale vectorruimte. 
Een vectorruimte is een ruimte waarbinnen lineaire operaties uitgevoerd kunnen 
worden met vectoren. Een vector wordt in dik-gedrukte letters genoteerd als v. 
De basis is een set van drie onafhankelijke basisvectoren. Ten opzichte van de 
basis kan een vector uitgedrukt worden in zijn componenten welke we noteren 
als (v1 ,v2 ,v3 ) of kortweg Vi· In dit verslag wordt steeds, tenzij uitdrukkelijk 
vermeld, uitgegaan van een rechtsdraaiend, orthonormale basis, genoteerd als 
{ex, ey, ez}.25 De positievector x met componenten Xi verbindt de oorsprong 
met een ruimtelijke positie. Door de keuze van deze basis komen de componen
ten van de positievector overeen met de cartesische coördinaten x, y en z van 
de ruimtelijke positie. 26 In de navolgende theorie wordt geen aandacht meer 
geschonken aan het onderscheid tussen de componenten van de positievector en 
de coördinaten. 

In dit verslag wordt gebruik gemaakt van de Einstein Sommatie Conventie 
(ESC). Dit houdt in dat gesommeerd moet worden over elke index die twee maal 
voorkomt binnen één term. Een vector v kan bijvoorbeeld weergegeven worden 
als viei waarbij dus automatisch gesommeerd wordt over de index i. 

Er zijn twee gebruikelijke manieren om te kijken naar de beweging van ma
terie. In het Lagrange-formalisme volgen we in feite de materie. De coördinaten 
vormen als het ware 'labels' voor de materiële punten. In de navolgende theo
rie gebruiken we het Lagrange-formalisme om een referentieconfiguratie van het 
lichaam te definiëren. De vectoren en ruimtelijke coördinaten schrijven we met 
hoofdletters. De onafhankelijke variabelen in tijdafhankelijke beschrijvingen zijn 
dan Xi en t. In het Euler-formalisme daarentegen kijken we vanuit een vaste 
positie naar de materie. De vectoren en ruimtelijke coördinaten schrijven we 
nu met kleine letters. De onafhankelijke variabelen in tijdafhankelijke beschri
jvingen zijn dan Xi en t. In de stromingsleer wordt veelal gebruik gemaakt 
van het Euler-formalisme. De stroming van een gas of vloeistof kan wiskundig 
bijvoorbeeld beschreven worden aan de hand van een snelheidsveld v(xi, t). 

25 Een consequentie van de keuze voor deze basis is dat we de componenten van de vector v 
zullen schrijven als ( Vx, Vy, Vz) of kortweg v;. 

26 De componenten van de positievector x zijn x", Xy en Zz en de carthesische coördinaten 
zijn x, y en z. Er geldt nu Xx = x, Xy =yen Xz = z. 
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A.2 Deformatiegradiënt 

In de deformatietheorie zijn we geïnteresseerd in de verandering van afstanden 
tussen materiële punten in een lichaam tijdens vervorming. Om deze veranderin
gen te kunnen beschrijven, beschouwen we in een lichaam twee infinitesimaal 
dicht bij elkaar liggende materiële punten P en Q. In de referentieconfiguratie 
zijn deze twee punten met elkaar verbonden door de infinitesimale verbind
ingsvector H. De positievectoren van de punten P en Q zijn respectievelijk X 
en Y. Er geldt dus dat H = Y -X => Y = X+H. Onder invloed van krachten 
zal het lichaam deformeren waardoor de punten P en Q een andere ruimtelijke 
positie innemen. Als er tijdens de deformatie geen gaten in het lichaam ontstaan, 
bestaat er een continu differentieerbare functie <P die de vector X overvoert in 
de vector x. 

x = <f>(X, t) (63) 

Ook voor Q kunnen we deze relatie opschrijven en omdat <P continu differen
tieerbaar is, geldt 

x + h = <P(X + H, t) ~ <P(X, t) + .F1I => h = .F1I (64) 

waarbij :F een lineaire afbeelding is die de infinitesimale vector H afbeeldt op h. 
De hogere orde termen van H zijn verwaarloosd. Deze afbeelding is een tensor 
en wordt daarom genoteerd in een het fraai lettertype. :F is de deformatie 
gradiënt tensor en is gedefinieerd als 

:F = ä<jJ(X, t) = äx 
äX äX 

(65) 

Als de gelijkheid :F = I geldt dan is er geen sprake van vervorming. Deze 
implicatie kunnen we niet omdraaien. Bij starre rotatie geldt namelijk :F =/:- I 
terwijl er tevens geen sprake van vervorming is. Om een absolute maat voor 
vervormingen te vinden, dienen we naar de lengteveranderingen van de verbind
ingsvectoren H en h te kijken. We maken hiervoor gebruik van het euclidisch 
inproduct, gedefinieerd als (v, w) = viwi voor de vectoren v en w. Met behulp 
van dit inproduct kunnen we een uitdrukking vinden voor de lengte van een 
vector zodat 

ihl 2 = (h, h) = (:FH, .FII) = (:FT :FH, H) = (CH, H) (66) 

waarbij de rechter Cauchy-Green tensor is ingevoerd zodat 

C = :FT:F (67) 

Er is alleen sprake van deformatie indien de afstand tussen de punten P en Q 
verandert. Omdat de afbeelding C een willekeurige vector H afbeeldt, geldt de 
volgende implicatie 

(68) 

Een veel gebruikte tensor is de Lagrangiaanse deformatietensor U gedefinieerd 
door 

1 
U= -(C-I) 

2 
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Deze tensor is bij afwezigheid van deformatie gelijk aan de nultensor. De defor
matie gradiënt kan ook uitgedrukt worden in termen van de verplaatsingsvector 
u gedefinieerd door u = x - X. Met behulp van u kunnen we de verplaatsings
gradiënt tensor Ç definiëren door 

äu 
g = äX = :F-I (70) 

De Lagrangiaanse deformatietensor kan nu uitgedrukt worden in Ç door 

U = ~ (9 + gT + gT Ç) (71) 

A.3 De Lineaire Deformatietensor 

In veel praktische gevallen zijn de deformaties relatief klein. De veronderstelling 
die dan gemaakt wordt, is dat de gradiënt van de verplaatsing relatief klein is. 
Wiskundig gezien komt dit neer op 

11911<<1 
De componenten van Ç ten opzichte van de standaardbasis zijn 

äui 
Yik = axk 

zodat we formule (72) kunnen verstaan als 

tti:;i 1<<1 
i=l k=l k 

(72) 

(73) 

(74) 

Met behulp van de kettingregel kan een consequentie hiervan uitgeschreven wor
den, waarbij we c invoeren als c = 11911· 

äu äu äx äu äu äu 
äX = äxäX = äx(I+Ç) = äx(l+O(c)) ~ äx (75) 

zodat we in de lineaire deformatietheorie geen onderscheid meer hoeven te maken 
tussen de Lagrange- en Euler-formulering bij het berekenen van de afgeleiden 
van de verplaatsingen. De lineaire deformatietensor kan nu, gebruik makend 
van formule (71), geschreven worden als 

U = ~(9 + ÇT) 

en uitgedrukt in zijn componenten als 

uik = ! ( äui + äuk) 
2 ÖXk ÖXi 

(76) 

(77) 

Lineaire deformatie houdt in dat de Lagrangiaanse deformatietensor U een lin
eaire functie is van de verplaatsingsgradiënt tensor Ç. 

We merken op dat in deze gelineariseerde vergelijkingen de starre rotatie 
relatief klein moet zijn [5]. Uit de definitie volgt dat U een symmetrische tensor 
is. Omdat we in de verdere theorie alleen de lineaire deformatietensor gebruiken, 
spreken we in het vervolg kortweg van de deformatietensor U. 
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A.4 Volumeverandering bij Deformatie 

De divergentie van de verplaatsingsvector is gelijk aan de relatieve volumeveran
dering [6]. Met V het locaal gedefinieerd volume en ÀV de verandering van het 
locaal gedefinieerd volume geldt 

ÀV 

v (78) 

Gebruik makend van de definitie van Uik kunnen we de divergentie van de ver
plaatsingsvector uitdrukken in termen van de deformatietensor want 

8ui = !(8ui + 8ui) = Uii 
8xi 2 8xi 8xi 

(79) 

Bij lineaire deformaties is de volumeverandering À V die het volume V tijdens de 
deformatie ondergaat, veel kleiner dan dit volume zelf. In de uitdrukking van de 
relatieve volumeverandering AJ7 kunnen we daarom het volume V als constant 
veronderstellen. De som Uii is dus de volumeverandering per volume-eenheid 
tijdens deformatie. 

A.5 De Spanningstensor 

Als een lichaam vervormd wordt, zullen er spanningen in ontstaan. Een zeer 
belangrijke aanname in de elasticiteitsleer is dat de krachten op korte afstand 
werken. De krachten tussen de moleculen werken op afstanden van dezelfde 
grootte ordes als de afstand tussen de moleculen. De elasticiteitstheorie is een 
macroscopische theorie zodat de afstanden waarover de krachten werken naar 
nul gaan. De totale kracht op een deel van een lichaam kan berekend worden 
door alle krachten per volume-element op te tellen. De totale kracht voor dit 
deel met volume Vis dan J FdV. F is de kracht per volume-eenheid en FdV is 
de kracht op volume-element dV. De resulterende kracht van de wisselwerking 
tussen de volume-elementen is volgens de derde wet van Newton gelijk aan 
nul. De totale kracht op een deel van een lichaam wordt dus door middel van 
oppervlaktekrachten uitgeoefend door de omgevende materie. 

Met de stelling van Gauss kan een volume-integraal van een vector herleid 
worden tot een oppervlakte-integraal als de vector de divergentie van een tensor 
is. De volumekracht is dus de divergentie van een tensor en kan met behulp van 
de ESC geschreven worden als 

(80) 

waarin <:rik de componenten van de spanningstensor S zijn. De kracht op een 
willekeurig volume V kan nu geschreven worden als een integraal over de rand 
van dit volume: 

(81) 
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waarin dfk de componenten zijn van de oppervlakte-element vector df welke 
gericht is langs de normaal naar buiten toe. 

De componenten van de spanningstensor S uitgedrukt ten opzichte van de 
standaardbasis kunnen we als volgt interpreteren. De component aik is de ide 

component van de kracht per oppervlakte-eenheid op het vlak met normaal in 
de richting k. Met betrekking tot het teken van aik geldt dat aikdjk in formule 
(81) de kracht is die de omgeving van het deelvolume V uitoefent op V. 

Een belangrijke eigenschap van de spanningstensor kunnen we vinden door 
naar het moment te kijken. Het moment van de kracht F kan geschreven worden 
als een antisymmetrische tensor met componenten Fixk - FkXi waarin Xi de 
coördinaten zijn van het punt waarin de kracht werkt. Met (Fixk - Fkxi)dV 
het moment van volume-element dV is het moment op het deelvolume V gelijk 
aan Mik = J (Fixk - Fkxi)dV. Met substitutie van formule (80) voor Fi en 
gebruik makend van partiële integratie kunnen we schrijven 

(82) 

waarin ~ = Ókt zodat au~ = aik is gebruikt. De integrand van de eerste 
integraal is de divergentie van een tensor zodat de integraal met de stelling 
van Gauss herleid kan worden tot een oppervlakte-integraal. Het resultaat is 
Mik = f (auxk - aktXi)dj1 - J (aik - aki)dV. Omdat de resulterende kracht 
op het deelvolume V bepaald wordt door de oppervlaktekrachten alleen, kan 
ook het resulterend moment als een oppervlakte-integraal over de rand van V 
geschreven worden. Hieruit volgt dat de tweede integraal voor een willekeurig 
volume gelijk aan nul moet zijn zodat 

(83) 

De spanningstensor Sis dus een symmetrische tensor. 
Als de spanningen in evenwicht zijn, is de resulterende kracht voor elk 

deelvolume gelijk aan nul. Daaraan wordt voldaan als Fi = 0. De even
wichtsvergelijkingen voor een gedeformeerd lichaam zijn dus 

(84) 

In veel gevallen zal de deformatie van een lichaam veroorzaakt worden door 
externe krachten. Deze krachten verschijnen in de randcondities van de even
wichtsvergelijkingen. P is een externe kracht per oppervlakte-eenheid werkend 
op de rand van het lichaam, zodat Pidj de kracht is op oppervlakte-element 
dj. De kracht op een oppervlakte-elementje van de rand van een willekeurig 
deelvolume is aikdjk zodat dit voor de rand van het lichaam geschreven kan 
worden als aiknkdj met dj en de normaal nop de rand van het lichaam, met 
de normaal naar buiten toe gericht. Er geldt nu dat Pidj = aiknkdj zodat op 
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de rand van het lichaam moet gelden 

(85) 

Hydrostatische compressie is een type deformatie waarvoor geldt dat alle 
krachten evenwijdig aan het oppervlak waarop ze werken, gelijk zijn aan nul. 
Bij hydrostatische compressie zijn alleen de componenten van de spanningsten
sor die de druk p beschrijven ongelijk aan nul. We kunnen formule (85) ook 
toepassen op de rand van een willekeurig deel van het lichaam met deelvolume 
V. De kracht per oppervlakte-eenheid Pi moet nu gelijk zijn aan -pni. Het 
minteken verschijnt doordat de drukkracht naar binnen is gericht in tegenstelling 
tot de normaal n. Gebruik makend van formule (85) en de eenheidstensor óik 
kunnen we schrijven 

(86) 

zodat de spanningstensor in het geval van hydrostatische compressie voldoet 
aan de vergelijking 

(87) 

A.6 De Arbeid van Deformatie 

We kijken naar een gedeformeerd lichaam en veranderen de deformatie met een 
infinitesimale hoeveelheid. De verandering van deformatie is zo klein dat de 
spanningstensor S tijdens deze verandering constant verondersteld mag wor
den. Deze verandering, weergegeven in termen van de verplaatsing, schrijven 
we als óui. Beschouw een deel van het lichaam met een volume V. Als het 
lichaam vervormt, zal de omgeving van het deelvolume de arbeid óW' uitoefe
nen op dit volume. In formule (81) staat een uitdrukking voor de kracht die de 
omgeving van een deelvolume uitoefent op dit volume. Hierin is aikdfk de kracht 
op het oppervlakte-elementje dfk. De arbeid kan berekend worden door deze 
kracht vectoriëel te vermenigvuldigen met de verplaatsing óui. De arbeid die 
de omgeving van het deelvolume V uitoefent op V is dus gelijk aan de integraal 
van G"ikóuidfk over het oppervlak van V die we met behulp van de stelling van 
Gauss kunnen schrijven als een volume-integraal over V 

(88) 

Gebruik makend van de productregel a(cr,köu,) = a· aou, + acr,k óu· kan de 
axk ik axk axk i 

volume-integraal van de arbeid geschreven worden als 

(89) 

De afgeleide van de verandering van de verplaatsing is gelijk aan de verander
ing van de afgeleide van de verplaatsing, zodat ~öx:' = ó Ï~~ . Gebruik makend 
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van de symmetrie van de spanningstensor kan de eerste integraal geschreven 
worden als 

(90) 

We veronderstellen dat verandering van de deformatie zo langzaam verloopt 
dat de evenwichtsvergelijkingen, (84), geldig zijn tijdens deze verandering. Er 
geldt dus ~:;; = 0 waaruit volgt dat de tweede integraal in formule (89) gelijk 
is aan nul. 

Per definitie is óW de arbeid per volume-eenheid die een volume-elementje 
uitoefent op zijn omgeving tijdens de verandering van de deformatie over Óuik. 

Er geldt nu 
(91) 

In het werk van Landau en Lifshitz wordt formule (91) op basis van andere 
veronderstellingen afgeleid dan in dit verslag. Zij berekenen de arbeid door het 
product van de kracht Fi en de verplaatsing Óui te integreren over het volume. 
Echter, in geval van evenwicht zal gelden: Fi = 0. 
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B Deformatie van Viscoelastische Media 

Wanneer in praktijk materialen vervormd worden, zal de relatie tussen de defor
matie en de spanning bepaald worden door de materiaaleigenschappen. Om te 
begrijpen wat de eigenschappen van een viscoelastisch materiaal zijn, beschouwen 
we in de volgende paragrafen twee speciale situaties. We zullen eerst kijken 
naar media waarin alle deformatie-energie reversibel opgeslagen wordt in het 
medium. Een lichaam bestaande uit een materiaal met deze eigenschap zal 
naar zijn onvervormde toestand terugkeren nadat de vervormende krachten ver
wijderd worden. Deze eigenschap noemen we elasticiteit. Vervolgens zullen we 
kijken naar media waarin alle deformatie-energie irreversibel opgenomen wordt 
door het medium. Een lichaam bestaande uit een materiaal met deze eigen
schap zal in zijn vervormde toestand blijven nadat de vervormende krachten 
verwijderd worden. Om dit gedrag te beschrijven introduceren we viscositeit. 

B.1 Elasticiteit 

We passen thermodynamica toe op de materie binnen een infinitesimaal volume
elementje. De thermodynamische grootheden zijn uitgedrukt per volume-eenheid. 
Het volume van een hoeveelheid materie kan veranderen ten gevolge van defor
matie. Daarom wordt het volume-elementje per definitie gerelateerd aan de 
materie binnen dit volume in niet-gedeformeerde toestand. 

Een infinitesimale verandering van de inwendige energie dE is gelijk aan 
de toegevoerde warmte min de arbeid dW die door het betreffende volume
elementje uitgeoefend wordt op zijn omgeving. Omdat de processen reversibel 
zijn, is de toegevoerde warmte gelijk aan TdS waarin T de temperatuur is en S 
de entropie. De arbeid wordt gegeven door formule (91) waarbij we ó vervangen 
door d zodat 

(92) 

De vrije energie van een lichaam is gedefinieerd als F = E -T S zodat we vinden 

(93) 

De componenten van de spanningstensor kunnen verkregen worden door E 
in formule (92) te differentiëren naar de componenten van de deformatietensor 
Uik bij constante entropie S of door F in formule (93) te differentiëren naar 
de componenten van de deformatietensor bij constante temperatuur T waaruit 
volgt: 

(94) 

B.2 Lineair Elastisch Gedrag 

Om de algemene thermodynamische vergelijkingen toe te kunnen passen, moet 
de vrije energie F als functie van de deformatietensor bekend zijn. We veron
derstellen dat het lichaam homogeen is en de vrije energie een nette functie van 
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de deformatietensor. Homogeen wil zeggen dat het functioneel verband tussen 
F en Uik in elk punt van het lichaam hetzelfde is. Uitgaande van kleine de
formaties kunnen we de vrije energie uitdrukken in machten van uik waarbij 
machten hoger dan twee verwaarloosd worden. 

We kijken naar lichamen waarin alle spanningen nul zijn bij afwezigheid van 
deformatie. Omdat <Tik = a8:k volgt hieruit dat er geen lineaire term is in de 
uitdrukking van F in machten van Uik. 

We beschouwen hier enkel isotrope lichamen. Isotroop wil zeggen dat in een 
willekeurig punt van het lichaam de materiaaleigenschappen in alle richtingen 
gelijk zijn. Er kunnen twee onafhankelijke isotrope scalaire functies gevormd 
worden van de componenten van de deformatietensor [5]. Deze zijn het kwadraat 
van de som van de diagonaal componenten, uuumm, en de som van de kwadraten 
van alle componenten, Utm Utm. De uitdrukking van F is nu 

1 2 2 
F = Fo + 2Àuu + µu1m (95) 

waarin À en µ de zogenaamde Lamé coëfficiënten zijn en F0 de constante vrije 
energie bij afwezigheid van deformatie. uuumm hebben we kort genoteerd als 
Ufz en UzmUlm als Ufm· 

Met de algemene thermodynamische vergelijking in (94) kunnen we de span
ningstensor uitdrukken in termen van de defromatie tensor. Gebruik makend 
van de kettingregel bij het differentiëren geldt 

8uu 8u1m 
<Tik= Àuu-

8 
+ 2µu1m-

8
- (96) 

Uik Uik 

Met behulp van de identiteiten i:}! = Óik en ~:·,: Ó!iÓmk gaat deze uit-
drukking over in 

<Tik = Àuuóik + 2µuik (97) 

In paragraaf (A.4) is laten zien dat de volumeverandering wordt gegeven door 
de som u;;. Als deze som gelijk aan nul is, zal de deformatie geen volumeveran
dering met zich meebrengen. Alleen de vorm van het lichaam zal veranderen. 
Dit type deformatie heet afschuiving. Het ander type deformatie is hydrostatis
che compressie. De deformatie zal dan enkel bestaan uit een volumeverandering 
U;;. 

Elke deformatie kan uitgedrukt worden als de som van afschuiving en hy
drostatische compressie. Om dit te kunnen doen, herschrijven we (97) door 
~µuuóik bij de eerste term op te tellen en van de tweede term af te trekken. Het 
resultaat is 

(98) 

Omdat de som van de diagonaalcomponenten van de tweede term gelijk aan nul 
is, beschrijft deze term afschuiving. De eerste term beschrijft hydrostatische 
compressie. 

We definiëren de compressiemodulus K = À + ~ µ en de afschuifmodulus 
G = µ zodat de constitutieve vergelijking in een homogeen en isotroop elastisch 
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lichaam is 

(99) 

De relatie tussen de deformatie en de spanning is lineair. Dit lineair verband 
is een speciaal geval van elasticiteit en wordt de Wet van Hooke genoemd. 
Verder blijkt uit deze vergelijking dat de relatie tussen de deformatie en de 
spanning bij hydrostatische compressie en afschuiving volledig bepaald wordt 
door respectievelijk de compressiemodulus en de afschuifmodulus. 

Bij een toestand van thermodynamisch evenwicht zal de vrije energie een 
minimum aannemen bij Uik = 0 zodat F- F0 > 0. Substitueren van de definities 
van K en G in uitdrukking (95) levert de vrije energie als de som van F0 , een 
term voor de hydrostatische compressie en een term voor afschuiving 

(100) 

De uitdrukkingen ur1 en (ufm - ~ur1 ) waarvan de tweede herleid kan worden tot 
(uik - ~Óikuu) 2 zijn in geen enkel geval negatief. Omdat F - Fo > 0 zal gelden 
voor de moduli 

K> 0 G >0 (101) 

B.3 Lineair Viskeus Gedrag 

In deze paragraaf kijken we naar deformaties waarbij de optredende processen 
irreversibel zijn en waarbij alle deformatie-energie gedissipeerd wordt in warmte. 
De dissipatie van energie kan op twee manieren gebeuren. Een inhomogene tem
peratuur in het lichaam zal leiden tot de irreversibele processen van thermische 
geleiding. Daarnaast kan energie gedissipeerd worden als gevolg van inwendige 
wrijving. 

We veronderstellen dat de dissipatie beschreven kan worden aan de hand 
van de dissipatie-functie "\Il, welke een kwadratische functie is van de snelheid
heidsvector Ûi = 88~; [6]. Starre translatie en rotatie brengen geen dissipatie met 
zich mee. Dissipatie vindt plaats wanneer de deeltjes in het lichaam zich ten 
opzichte van elkaar bewegen. De snelheid waarmee deeltjes zich ten opzichte 
van elkaar bewegen, wordt beschreven door de deformatiesnelheidstensor Ûik. 

De dissipatie-functie, welke per definitie positief is, zal dus een functie van Ûik 

zijn, 
(102) 

In het werk van Landau en Lifshitz wordt de volgende relatie afgeleid tussen 
de spanningstensor en de dissipatie-functie [6]: 

(103) 

Viscositeit is een begrip uit de vloeistofdynamica. Het is de eigenschap 
van een vloeistof dat deze wrijvingsweerstand biedt tegen stromingen. Als de 
wrijvingskracht evenredig is met de snelheid van de stroming, zeggen we dat de 
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vloeistof zich Newtons gedraagt. In dit verslag spreken we van de spanningsten
sor en deformatiesnelheidstensor in plaats van de wrijvingskracht en stroomsnel
heid. Er wordt verondersteld dat de spanningstensor in het deformerend lichaam 
lineair afhankelijk is van de deformatiesnelheidstensor. Daarom spreken we van 
lineair viskeus gedrag. 

Lineaire viscositeit kan afgeleid worden aan de hand van de kwadratische 
dissipatie-functie '1i. We kijken naar lichamen waarin alle spanningen nul zijn op 
het moment dat de deformatiesnelheid nul is. Hieruit volgt dat er geen lineaire 
term is in de uitdrukking van '11 in machten van üik. Onder de veronderstelling 
dat het lichaam homogeen en isotroop is, staan we wiskundig gezien voor exact 
hetzelfde probleem als in de paragraaf (B.2) waarin de wet van Hooke wordt 
beschouwd. Om de constitutieve vergelijking voor een homogeen en isotroop 
viskeus lichaam af te leiden maken we gebruik van de volgende formele analogie 
tussen de afleidingen van lineaire elasticiteit en lineaire viscositeit: 

F --+ '11 

Gebruik makend van de afleiding over elasticiteit vinden we naar analogie 
van formule (99) de volgende constitutieve vergelijking voor een homogeen en 
isotroop viskeus lichaam: 

(104) 

In deze vergelijking is ( de volume-viscositeit en 7J de dynamische viscositeit 
of afschuif-viscositeit. Dit resultaat wordt gebruikt in de hoofdtekst van het 
verslag om inzicht te krijgen in de betekenis van een complexe afschuifmodulus. 
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C Akoestiek in Elastisch Medium 

C.1 De bewegingsvergelijking 

We gaan uit van een isotroop elastisch medium. Om de bewegingsvergelijking 
te kunnen opstellen, zullen we massatraagheid introduceren door middel van de 
dichtheid p. De bewegingsvergelijking kan verkregen worden door de derde wet 
van Newton toe te passen op het elastisch medium. De kracht in elk punt van 
het lichaam is gelijk aan de versnelling maal de dichtheid. In formule (80) staat 
een uitdrukking voor de kracht. De bewegingsvergelijking is nu: 

(105) 

Met behulp van de constitutieve vergelijking voor een isotroop elastisch 
medium in formule (99) kan de spanningstensor in de bovenstaande uitdrukking 
vervangen worden. Hieruit volgt: 

p fJ2ui = (K _ ~G) auu + 2Gauik 
8t2 3 OXi OXk 

(106) 

Gebruik makend van de definitie van de deformatietensor kunnen de partiele 
afgeleiden uitgeschreven worden tot: 

8uu 

OXi 

OUik 

OXk 

a2uk 

OXiOXk 

1 ( 02
Ui 02

Xk ) 

2 OXkOXk + OXkOXi 

De partiele afgeleiden van de verplaatsingsvector u kunnen ook met behulp van 
de gradiënt operator \7 geschreven worden, namelijk 

02
Uk 

OXiOXk 

82ui 

OXkOXk 
[(\7. \7)u); 

Met de tijdafgeleide genoteerd door middel van puntjes boven de variabele en 
operator (\7 · \7) als ~ kan de bewegingsvergelijking van de deformatie in een 
isotroop elastisch medium geschreven worden als: 

pü = (K + ~G)\7(\7 · u) + G~u (107) 

C.2 Golfvoortplanting 

In deze paragraaf gaan we de bewegingsvergelijking nader bekijken. Bij de 
afleiding van de constitutieve vergelijking in paragraaf (B.2) is gebleken dat een 
willekeurige deformatie uitgedrukt kan worden als de som van afschuiving en 
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hydrostatische compressie. Dit geeft aanleiding om de vector u te schrijven als 
de volgende som: 

U =Ui+ Ut (108) 

De keuze voor de indices l en t zal in de volgende paragraaf duidelijk worden. We 
zullen een stelling uit de vector-analyse toepassen op deze som. Met ui = \i' </> 

en Ut = \i' x v waarbij </> en v respectievelijk een scalar en vector zijn, kan 
bovenstaande som voor elke u geschreven worden. Omdat \i' x (V' </>) = 0 en 
\i' · (V' x v) = 0 volgen hieruit voorwaarden voor ui en Ut, namelijk 

\i' X Ut= 0 (109) 

en 
\i' ·Ut = 0 (110) 

Substitueren van u =Ut+ Ut in vergelijking (107) geeft 

p(üi + Üt) = (K + ~G)V'(V' ·ui)+ GÄ(ut +Ut) (111) 

We nemen de divergentie van beide kanten van de vergelijking. Door gebruik 
te maken van de vector-identiteit \i' · (Äw) = Ä(V' · w) en voorwaarde (110) 
krijgen we 

p\i' · üi = (K + ~G)V' · (Äui) (112) 

of ook \i' · [püi - (K + ~G)Äui] = 0. De rotatie van de uitdrukking tussen 
de rechte haken is ook gelijk aan nul. Dit volgt uit voorwaarde (109) waarbij 
gebruik gemaakt is van de vector-identiteit \i' x (Äw) = Ä(V' x w). Als zowel 
de divergentie als de rotatie van een vector gelijk zijn aan nul, moet de vector 
identiek zijn aan de nulvector. Dus 

.. 2 ,\ 0 Ut -ctuui = 

Dit is de golfvergelijking voor uitwijking ui met voortplantingssnelheid 

ei= .J3K +4G 
3p 

(113) 

(114) 

Op analoge wijze nemen we de rotatie van vergelijking (111). De rotatie van 
een gradiënt of van ui is gelijk aan nul is zodat \i' x [püt - GÄut] = 0. Omdat 
de divergentie van de uitdrukking tussen de rechte haken ook gelijk aan nul is, 
vinden we de golfvergelijking voor uitwijking Ut, namelijk 

Üt - ciÄut = 0 (115) 

De voortplantingssnelheid is nu 

Ct= fP (116) 

Blijkbaar kan een akoestische golf in een isotroop elastisch medium bestaan 
uit twee typen golven die onafhankelijk van elkaar propageren met elk een eigen 
snelheid. 
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C.3 Vlakke Golven 

We beperken ons tot vlakke golven door te veronderstellen dat de oplossing 
u(x, t) een functie van slechts één ruimtelijke coördinaat en de tijd is. Met de 
x-as als keuze voor de ruimtelijke coördinaat-as zal voor de verplaatsingsvector 
gelden dat u = u(x, t). Vervolgens gaan we deze veronderstelling toepassen op 
de golfvergelijkingen van Ut en Ut. 

Omdat Ut = Ut(x, t) zijn de partiele afgeleiden van Ut naar yen z gelijk aan 
nul. Uit de voorwaarde \7 x Ut(x, t) = 0 volgt bovendien dat27 8

8u; = 88'~; = 0. 
De golfvergelijking voor de verplaatsingsvector Ut wordt nu: 

fPux 2 fJ2ux _ O 
{)t2 - Cz 8x2 - (117) 

Dit is de golfvergelijking van een longitudinale vlakke golf die propageert in de 
x-richting. De golf is longitudinaal omdat de uitwijking evenwijdig is aan de 
richting van de voortplanting. 

De afleiding voor vlakke golven met uitwijking Ut gaat op analoge wijze. Uit 
de voorwaarde \7 · Ut(x, t) = 0 volgt dat 88~· = 0, zodat de golfvergelijking voor 
de verplaatsingsvector Ut wordt: 

(118) 

De vergelijking voor Uz is dezelfde als die voor uy. Dit is de golfvergelijking van 
een transversale vlakke golf die propageert in de x-richting. De golf is transver
saal omdat de uitwijking loodrecht staat op de richting van de voortplanting. 

27 De index l is weggelaten bij het schrijven van u 1 in componenten. Dit geldt ook voor de 
index t bij de component-notatie van Ut. 
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D Gegevens 

D .1 Algemeen 

Grootheid Waarde 
p 2200 kgm-3 

c 3760 ms-1 

() 79° 
f 4.95 Mhz 
Ps zie tabel D.2 

D.2 Samples 

sample naam 
sl poly-iso-butyleen 
s2 paraffine olie 
s3 glycerol 
s4 siliconen olie 

sample dichtheid 
kgm- 3 

sl 914 
s2 847 
s3 1260 
s4 969 

Omschrijving 
dichtheid kwarts [12] 
geluidssnelheid transversale golven kwarts [12] 
hoek schuine zijde reometer 
frequentie meetsignaal 
dichtheid sample 

fabrikant soort 
Vist an ex LM-MH-HC 
Merck 

Wacker AK 500 

viscositeit (bij T) molecuulgewicht referentie 
Pas (°C) g/mol 
50 - 70 (177) 12000 - 53000 fabrikant 
0.024 (22) analyse afdeling Océ 
1.5 (20) 92.1 Binas[14] 
0.485 (25) 5000 - 15000 fabrinant 
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