
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De Echovar F8 van Alvar, een ultrasoon-doppler snelheidsmeter : analyse van de
werkingsprincipes en nauwkeurigheid

Brounts, A.J.G.M.

Award date:
1984

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/af4ea435-30c3-4d68-b123-dbceee2026a5


INTERAFDELINGSPROJEKT ATHEROSCLEROSE 

Bijlage bij : 

De Echovar F8 van Alvar, een ul tras·oon
doppler snelheidsmeter. 

- analyse van de werkingsprincipes en 
nauwkeurigheid -

Lex Brounts 
december, 1983 

Onder supervisie van prof. dr. ir. J.D. Janssen 
prof. dr. ir. G. Vossers 

Met begeleiding van dr. ir. A.A. van Steenhoven 
dr. ir. A.P.G. Hoeks 
dr. ~r. M.E.H. van Dongen 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 



Inhoud. 

appendix 2.1 Het ultrasone veld. ., 

appendix 2.2 Doppler effekt bij verstrooiingsverschijnselen. 3 

appendix 2.3 Nuldoorgangentellers. 5 

appendix 2.4 Verbreding van het doppler spektrum. 9 

appendix 2.5 Scheidend vermogen en signaal/ruis-verhouding. 11 

appendix 3.1 Het gebruik van het Alvar systeem. 13 

aPpendix 3.2 Kwadratuurfase demodulatie bij het Alvar systeem. 17 

appendix 3.3 Het gebruik van het aangepaste Alvar systeem. 21 

appendix 3.4 Het beam-scan meetsysteem. 24 

appendix 3.5 Het point-target meetsysteem. 40 

appendix 3.6 De stationaire stromingsopstelling. 42 

appendix 4.1 Afschatting van de massa M, de veerkonstante Ken 46 
dempingskonstante D. 

appendix 4.2 Invloed van ophanging en visko-elastisch materiaal- 50 
gedrag op de c en de S. 



a~~endix 2,1 : Het ultrasone veld. 

De intensiteitsverdeling I(x) van het ultrageluid van de bunde1 

langs de centrale as van een schijfvormig piezo-elektrisch 

kristal dat wordt aangestuurd met een harmonische, kontinue 

oscillatie met een konstante amplitude, wordt gegeven door 

( Wells, 1969 ) 

I(x) = Ia.sin{XcJn2/4 + x
21

- x~ C2 .. 1.a) 

met Io : de maximale intensiteit, 

D . de diameter van het kristal, . 
de golflengte van hat uitgezonden ultrageluid en 

X de afstand tot hat kristal, langs de centrale as. 

De plaatsen waar de intensiteit van hat geluid maximaal respek

tievelijk minimaal is, welke uit vergelijking (2.l.a) kunnen 

worden afgeleid, worden gegeven door 

2 2 2 xmin = (D - 4.~.m /8.A.m, m = 1,2,3, •• ( 2.l.c) 

Het laatste maximUm langs de centrale as ligt op een afstand 

x~x van hat kristaloppervlak en is gelijk aan ( m = 0 ) 

( 2.l.d) 

Dit laatste maximum korrespondeert met de overgang van de near 

naar de far field. 

Ala de diameter van het kristal veel grater is dan de golflengte 

van het uitgezonden geluid, dan kan vergelijking (2.~.d) worden 

vereenvoudigd tot 

x• _;:~ 
max = u-/4-A (2 .. 1. e) 
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Figuur 2.1.1 too.nt het intensiteitsverloop van h.et ultrageluid 

langs de centrale as van de bundel. 

Transducer 
f) 

c:--------+-------+--------i-------t-"_. Central r OXIS ( 0) 
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Fig. 2.1.1 Het ultrasone veld van een schijfvormig kristal 
( diameter 2 ~ ) dat wordt aangestuurd met een 
frequentie van 1,5 MHz. 
( a ) : begrenzing van het volume waar de intensi

teit van het ultrageluid is afgenomen met 
3 dB. 

( b ) : relatieve il'ltensiteitsverdeling van het 
ultrageluid langs de centrale as. 

( c ) energie-verdeling over doorsnede-oppervlak
ken in de in diagram ( b ) aangegeven pun
ten. 
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appendix 2.2 Doppler effekt bij verstrooiingsverschijnselen. 

Een bran, in rust ten opzichte van het medium waarin zij zich 

bevindt, zendt golven uit ( licht of geluid ) met een frequen

tie v
0

• Voor een door dit medium bewegend objekt zullen deze 

golven een frequentie v1 hebben, welke gelijk is aan 

(2.2.a) 

waarin v
0 

: 

v 
frequentie van da door de bran uitgezonden golf, 

snelheid van het objekt ten opzichte van het medium, 

: voortplantingssnelheid van het betreffende golfver-c 
schijnsel, 

a
1 

hoek tussen de richting van de snelheid van het objekt 

en de richting van het op het objekt invallende 

golf, zie figuur 2.2.1. 

bron waarnemer Fig. 2.2.1 Verstrooiing van 
golven door b€we
gend objekt. 

Het objekt zal als bran gaan fungeren van golven met frequentie 

v1 • Een eveneens ten opzichte van het medium in rust verkerende 

waarnemer zal deze verstrooide golven waarnemen met een frequen

tie v2, waarvoo~r geldt 

( 2.2. b) 

waarin a2 : hoek tussen de richting van de snelheid van het ob

JeRt en de richting van de waarnemer, zie figuur 2.2.1. 

Substitutie van vergelijking (2.2.a) in (2.2.b) geeft : 

1+Vcosa1/c 

v2 = v 
01-Vcos~/c (2.2.c) 

Als verondersteld wordt dat de snelheid van het objekt veel klei

ner is dan de voortplantingssnelheid van hat betreffende golfver

schijnsel, dan kan de noener van vergelijking (2.2.c) worden ont~ 

wikkeld in een reeks waarvan alleen de eerste term hoeft te wor

den meegenomen. 
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Dit geeft : 

v2 = v
0

(l+Vcos0i/c)(l-Vcosa2/c) (2.2.d) 

Als bovendien verondersteld wordt dat de bron en de waarnemer 

zich in een punt bevinden, kan vergelijking (2.2.d) worden ver

eenvoudigd tot 

v2 = V
0

(1+2Vcosa/c) 

waarin a = a1 = -a2• 

(2.2.e) 

Voor de waarnemer heeft het verstrooide golfverschijnsel een fre-

quentie-verschuiving ondergaan welke gelijk is aan : 

6.V = v 2-v = 2VV cosa/c 
0 0 

( 2.2. f) 

Deze verschilfrequentie wordt de doppler frequentie genoemd. 

Uit vergelijking (2.2.f) volgt dat de doppler frequentie een 

positief teken heeft als het objekt naar de waarnemer toe be

weegt en een negatief teken als het objekt van de waarnemer af 

beweegt. 
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appendix 2.3 : Nuldoorgarrgentellers 

Voor de bepaling van de doppler frequentie van het gedemoduleerde 

signaal worden in de meeste ultrasoon-doppler snelheidsmeters 

nuldoorgangentellers ( ndt 1 s ) gebruikt van het type set/reset. 

Deze ndt 1 s zijn opgebouwd uit een Schmitt-trigger en een one shot 

generator~ zie figuur 2.3.1. Als de amplitude van het aangeboden 

signaal boven respektievelijk beneden een bepaald triggernivo 

komt, wordt de uitgang van de Schmitt-trigger hoog ( set ) respek

tievelijk laag ( reset), zie figuur 2.3.1. De one shot generatoren 

geven allen een puls af op de positieve flank van het Schmitt-trig

ger signaal, zodat het door de one shot generator afgegeven aantal 

pulsjes per eenheid van tijd gelijk is aan de frequentie van het 

aangeboden signaal. 

V-~ •n~~ 

St 

Fig. 2.3.1 

e>t 

Blokschema en signaaldiagram van set/reset nuldoorgang
teller. Betekenis letteraanduiding : St : Schmitt
trigger; Q§g : one shot generator. --

De triggernivo's reduceren de invloed van ruis van het aangeboden 

signaal op het uitgangssignaal van de ndt. Nuldoorgangen zullen 

alleen worden geregistreerd als het aangeboden een zekere piek/ 

piek-waarde heeft. Het uitgangssignaal van de ndt wordt dus niet 

alleen bepaald door de frequentie-inhoud van dit signaal, maar 

ook door de amplitude. 

Voor een evaluatie van de invloed van de amplitude van het in

gangssignaal op het ndt-signaal wordt verwezen naar Flax ( 1974 ). 
Hier zal aandacht worden besteed aan de invloed van de frequen

tie-inhoud van het ingangssignaal op de responsie van de ndt. 

Wanneer een zuiver stochastisch signaal met een vermogensverde

lingsfunktie P(v) aan de ndt wordt aangeboden, dan wordt het 

aantal nuldoorgangen N per eenheid van tijd gegeven door 

( Roevros, 1974 ) : 
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-----------------------------------

De ndt bepaa~t dus niet de gemidde~de !requentie, maar de 

r.m.s.-waarde van het spektrum van het ingangssignaal. Dit 

betekent dat de vo~ van het snelheidsprofiel van invloed zal 

zijn op de responsie van de ndt, ook al ~j!t de gemiddelde 

snelheid van de !low konstant. Bij de cw systemen, waar in het 

algemeen het gehele snelheidspro!iel binnen de ultrasone bundel 

ligt, zal dit VaD belang zijn. 

De au volgende beschouwing beperkt zich tot axiaal symmetrische 

stromingen waarvan de snelbeidspro!ielen worden gegeven door 

met v . de maxillale~ axiale snelheid, 
lila. X 

. 
v de over het doorstromingsoppervlak gemiddelde sne~-

heid, 

r .. de a!stand tot de as van het stromingskanaal, . 
R • de straal van het stromingskanaal en • 
n . een geheel getal ( n = 2 : Poiseuil~e stroming ) . . 

Aangezien snelheid en !requentie rechtstreeks aan e~aar ge

koppeld zijn via de dopp~er !ormu~e ( zie appendix !.1 ), geldt 

4et V de maximale doppler frequentie en _max 
v : de over het gehele spektrum gemidde~de !requentie, 

Wordt veronderste~d dat de verstrooiende deeltjes bomogeen over 

het doorstromingsopperv~ak verdeeld zijn en dat de bijdrage tot 

het totale vermogen P van het doppler signaal van elk deeltje 

even groat is, dan worden de met de verschil~ende snelheids

pro!ie~en korresponderende verde~ngsfunkties P(V) gegeven 

6, 



door ( Roevros, 1974 ) 

2 - n 

P(v) = 2.P 
n.vmax 

v . n.. 
.(1 - -) 

vmax 

Substitutie van vergelijking (2.3.d) in (2.3.1) gee!t voor het 

aantal nuldoorgangen ~ 

2.v0 .cos ~+ 2 _ ~ .. :2 _ 
N = • 1 .V = 1 .v n + n + c 

Voor het geval van een parabolisch stromingspro!iel ( n 

geldt ( !iguur 2.3.2 ) 

= 2 ) 

P(V) 

4~(v) 

=_f._ 
VIIIB.X 

- v 

en !f = L .v = 0,58.vmax 
R 

Fig. 2.3~2 Vermogensverdelings
funktie van een para
bolisch snelheidspro
fiel. 

De ndt maakt dus een overschatting van 16 % ten aanzien van de 

gemiddelde snelheid. 

Voor de pw systemen zal het spektr~ van het aangeboden sig

naal veel smaller zijn dan bij de cw systemen als gevolg van 

het feit dat bij de pw systemen het meetvolume slechts een 

fraktie van het snelheidsprofiel zal omvatten, zodat de ver

mogens erdelingsfunktie een vorm zal hebben als in figuur 

2.3.3 is &eschetst. 

P{V) 

~------~--------~~v 

Fig. Z.3.3 : Vermogensverdelings
funktie van de snel
heden in het meetvo
lume. 
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Wanneer het !requentie-spektrum van het snelheidspro!iel in het 

aeetvolume benaderd kan worden door een gaussische kromme met 

centrale frequentie ! en standaarddeviatie ( z~e figuur 2.3.4 ) 

dan zal de door de ndt gemeten frequentie N gelijk zijn aan 

C Peronneau, 1970 ) 

Via reeksontwikkeling : 

De relatieve rout t die de ndt maakt wordt gegeven door 

t= (N- !)/! 

Kombinatie van vergelijking (2.3.1) en (2.3.j) : 

De relatie tussen de relatieve rout £ en de breedte a van het aan 

de ndt aageboden spektrum is in figuur 2.3~4 weergegeven 

"'l__:L . : 
!: v 

• 

• 1-..L..:.-...1! ,- . ' 

Fig .. 2. 3.4 Invloed van de breedte 
van het spektrum op de 
nauwkeurigheid van de 

: frequentie-meting 
( Peronneau, 1970 ). 

Voor kleine meetvolumina is y·~ de grootte orde van 0,1 
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appendix 2.4 Verbreding van het doppler spektrum. 

De breedte van het doppler spektrum wordt bepaald door 
a. het 'transit time' effekt, 
b. de snelheidsgradient in het meetvolume en 
c. de eindige afmetingen van de ultrasone bundel. 

a. het transit time effekt. 

Als gevolg van de eindige afmetingen van het meetvolume zal een 
verstrooiend deeltje zich een eindige tijd ( de transit time ) in het 
meetvolume bevinden. Het doppler signaal is dus amplitude gemoduleerd 
hetgeen een verbreding van het doppler spektrum impliceert. Er geldt 
dat hoe sneller de amplitude modulatie is, hoe grater de spreiding 1n 
de centrale frequentie is. Dit betekent dat als de lengte van het 
meetvolume afneemt, de transit time korter wordt, de amplitude 
modulatie sneller en de spreiding in de doppler frequentie dus grater. 
In welke mate het transit time effekt bijdraagt tot de verbreding van 
het doppler spektrum, kan als volgt worden afgeschat [ Hoeks, 1982 ]. 

Als 6z de lengte van het meetvolume voorstelt ter plaatse van de 
doorgang van het deeltje dat mel snelheid V beweegt dan is de transit 
time 6t gelijk aan 

6t = Az/V (2. 4. a) 

Uitgaande van de aanname dat het produkt van de bandbreedte van het 
verstrooide signaal 6V0 , en dus na demodulatie ~'4-f, van het doppler 
spektrum en de transit time At 9elijk is aan 1, K.an vergelijkin'J ( 
2.4.a ) worden herschreven tot 

waarin V = vdc/2'!J0 cosa (2.4.c) 

waarin vd de doppler frequentie voorstelt, zodat geldt 

(2. 4 .d) 

De breedte van het doppler spektrum als gevolg van het transit time 
effekt wordt dus bepaald door de afmetingen van het meetvolume en de 
observatie-hoek a. 

b. snelheidsgradient in het meetvolume. 

Wanneer snelheidsmetingen worden verricht aan stromingen met 
snelheidsgradienten, zeals bijvoorbeeld de volledig ontwikkelde 
Poiseuille stroming, dan zullen deeltjes die op verschillende plaatsen 
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het meetvolume doorlopen, verschillende doppler frequenties genereren. 
In welke mate snelheidsgradienten bijdragen tot de verbreding Vdn het 
doppler spektrum kan worden afgeschat met [ Neven, 1982 ] 

(2. 4. e} 

waarin 6V = ( dV(r)/dr ). ~r, met V(r) het snelheidsprofiel geschreven 
als een funktie van de afstand tot de as van de buis en ~r de grootte 
van het meetvolume in radiale richting van de buis. 

c. eindige diameter ultrasone bundel. 

Tengevolge van de eindige afmetingen van de ultrasone bundel ter 
plaatse van het meetvolume, kunnen er variaties optreden in de hoeka 
tussen de stromingsrichting en de centrale as van de bundel. De 
variaties zijn afhankelijk van de diameter van de bundel en van de 
meetdiepte, zie figuur 2.4.1. De verbreding van het doppler spektrum 
tengevolge van de variatie in de invalshoek van de ultrasone bundel, 
kan als volgt worden afgeschat [Newhouse, 1977 ]. 

~vcf (max) 

~vd (min) 

II = V(p-d/2)V0(cosa + cos(a -CT;))/c 

I = V(p+d/2)"o(cosa+ cos(a. +a))/c 

It = V 0 . {V(p-d/2) .cos(a- a) -
V(p+d/2) .cos(a +a')} /c 

snelheid op meetdiepte p-d/2 

(2.4.f) 

(2.4.g) 

(2.4.h) 

waarin V(p-d/2) 
V(p+d/2) snelheid op meetdiepte p+d/2, langs de as van 

de ultrasont bundel. 

Fig. 2.4.1 

kristal 

10 

Verbreding van 
doppler spektrum 
ten gevolge van 
variaties in de 
observatie-hoek. 



appendix 2.5 Scheidend vermogen en signaal/ruis-verhouding. 

Onder de bandbreedte van een kristal wordt verstaan de frequentie-band 
rand de centrale frequentie waarvan de breedte wordt gevormd door de 
frequenties waar de amplitude van de responsie is afgenomen met 3 dB 
ten opzichte van de maximale waarde, zie figuur 2.5.1. 

amplitude. d8 

0 
-3 

Fig. 2.5.1 : Frequentie-respon
sie van piezo elek
trisch kristal. 
De bandbreedte van 
een kristal is ge
definieerd als het 
frequentie-verschil 
vr-vl. 

De kwaliteitsfaktor van het kristal is gedefinieerd als 

(2.5.a) 

Voor de in de pw techniek toegepaste kristallen bedraagt de 
kwaliteitsfaktor 2 tot 3. 

Kortere pulstreintjes voor een beter scheidend vermogen leiden tot 
een grotere bandbreedte van het kristal. Daar de bandbreedte van de 
ingangsversterker en van het laagdoorlaatfilter in de fase-detektor in 
dezelfde grootte orde gekozen dienen te worden [ Hoeks, 1982 ] zal dit 
dus aanleiding geven tot een verhoging van het ruisnivo. 
Bovendien neemt de efficientie de akoestische in een elektrische 
trilling ( en omgekeerd ) om te zetten af naarmate de bandbreedte van 
het kristal toeneemt, wat een verlaging van het signaalnivo tot gevolg 
heeft. Het scheidend vermogen en de srv worden naast de bovengenoemde 
faktoren oak bepaald door de frequentie van het uitgezonden signaal 
Hogere zendfrequenties maken het mogelijk kortere pulstreintjes uit te 
zenden, onder de voorwaarde dat het aantal oscillaties gelijk blijft, 
terwijl voor de srv kan worden afgeleid [ McLeod, 1974 ] 

waar~n d 
J3 

meetdiepte, in em en 
verzwakkingscoefficient, 1n dB/cm/MHz. 

(2.5.b) 

Uit vergelijking (2.5.b) volgt dat bij elke meetdiepte er een 
zendfrequentie is waarbij de srv maximaal is. Verdere verhoging van de 
zendfrequentie bij een vaste meetdiepte geeft een lagere srv. 
De relatie tussen de zendfrequentie en de meetdiepte, onder de konditie 



dat de srv maximaal is, volgt uit de differentiatie van vergelijking 
(2.5.b) naar v0 en gelijkstelling van het resultaat aan nul : 

d ( s rv) I dv 0 = ( 

zodat geldt 

(2.5.c) 

Deze relatie is in figuur 2.5.2 grafisch weergegeven voor een 
verzwakkingscoefficient van 1 dB/cm/MHz, hetgeen overeenkomt met de 
verzwakking van ultrageluid in spierweefsel. 

100 

!0 

20 

.. 10 

~ 

'l I 

i 
I 

I ! I 

O.J<l2 <l5l0 2! 10 
D•••"· CM of "'uncle 

Fig. 2.5.2 

I 1 2 

Re1atie tussen de zendfre
quentie en de meetdiepte 
bij een optima1e signaa1/ 
ruis-verhouding voor 
spierweefse1, 
~ = 1 dB/cm/MHz, 
(Reid, 1971). 



appendix 3.1 Het gebruik van het Alvar systeem. 

Aan de hand van de in figuur 3.1.1. geschetste frontplaat van de 

snelheidsmeter zal het gebruik van het meetsysteem worden toe

gelicht. 

1 Door middel van een digitaal display wordt de vertragingstijd of

wel de meetdiepte ( 'profondeur' ) en de tijd dat het gate open 

staat ( 'largeur' ) uitgelezen. Aangezien deze parameters af

hankelijk zijn van de voortplantingssnelheid van het ultrageluid 

in het beschouwde medium, vindt de uitlezing plaats in de een

heid van tijd. Beide kunnen gevarieerd worden met eenheden van 

0,5 sec. De installing geschiedt met behulp van een viertal 

voetpedalen : 'profondeur + 1 respektievelijk '-' en 1 largeur + 1 

respektievelijk '-'· De aansluiting voor de voetpedalen bevindt 

zich aan de achterzijde van het meetsysteem ( 'telecommande' ). 

2 Een led uitlezing geeft de lengte van het uitgezonden pulsje van 

8 MHz aan. De pulslengte kan worden ingesteld op 1/2, 1 of 2 

sec, voor beide waarden van de prf. 

3 De maximale meetdiepte wordt bepaald door de keuze van de prf. 

Leds geven de bij die prf behorende maximale meetdiepte aan 

32 of 64 sec. Worden deze waarden overschreden, wordt het 

signaalverwerkingscircuit automatisch uitgeschakeld. 

4 De prf kan worden ingesteld op 15,6 of 31,25 kHz. Volgens het 

frontplaatje bedraagt de maximaal detekteerbare doppler frequen

tie ( 'dynamique doppler' ) respektievelijk 5 en 10 kHz. Uit de 

experimentele analyse van het meetsysteem ( zie paragraaf 3.2.3. ) 
volgt dat het stationaire meetbereik loopt tot 6,5 kHz, voor 

beide waarden van de prf. 

5 Een serie groene en rode leds geeft de grootte en de richting 

van de stromingssnelheid aan. Het oplichten van de rode leds 

korrespondeert met een stroming, ~i& naar de probe toe gericht is, 

de groene leds met stroming die van de probe af is gericht. 

Een indikatie voor de grootte van de snelheid vormt de led die 

in de betreffende serie oplicht, kwantitatieve infromatie kan 

hierui t ech ter niet worden onttrokken. 

6 Probehouder. 

7 Aansluiting voor de probe. Het Alvar systeem biedt de mogelijkheid 
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om zowel single als double probes te gebruiken. Voor het geval 

een double probe wordt toegepast, dient een vijfde voetpedaal te 

worden aangesloten ( aan achterzijde, 'sonde double' ). Met deze 

voetpedaal wordt bepaald welke van de twee kristallen geakti

veerd wordt. De kristallen zijn daartoe gekodeerd met een witte 

stip op de probehouder. Het indrukken van het pedaal aktiveert 

het kristal met de stip. 

8 Keuzeschakelaar pulsed/continuous wave mode. 

9 Keuzeschakelaar normal/synchronized input mode. 

Funktie synchronized input mode onbekend. 

10 Volume-regelaar audio-signaal. 

11 Het teken van de uitgangsspanningen Yan de 'gemiddelde' en 

'instantane snelheid' kan met deze schakelaar worden geinver

teerd. Invertering heeft ook tot gevolg dat de onder 5 genoemde 

uitlezing van de richting van de snelheid door middel van groene 

en rode leds wordt geinverteerd. 

12 Keuzeschakelaar kantelfrequentie tweede orde aktief hoogdoor

laatfilter, waarmee doppler signalen van de verplaatsingen van 

de wand ( 'paroi' ) worden onderdrukt. In tegenstelling tot de op 

de frontplaat vermelde 200 H~, blijkt de kantelfrequentie 300 Hz 

te bedragen ( zie paragraaf 3.2.3. ). 

13 Keuzeschakelaar kantelfrequentie tweede orde aktief laagdoor

laatfilter aan de uitgang 'instantane snelheid'. Het frontplaatje 

doet vermoeden dat het hier een driestandenschakelaar betreft, 

maar in praktijk blijken er maar twee standen mogelij~nte zijn. 

Navraag bij de importeur leverde op dat met het meetsysteem 

fluktuaties in de doppler frequentie zouden kunnen gevolgd tot 

6 of 20 Hz. Uit de analyses ( paragrafen 3.2.2. 3.2.3. ) 

volgde echter dat de meetgrenzen respektievelijk 6 en 9 Hz 

( experimenteel )/6 en 13 Hz ( theoretisch ) bedragen. 

14 Keuzeschakelaar kalibratie/zero/meting. In de stand 'zero' 

wordt een spanning van 38 mV aan de uitgangen 'gemiddelde' en 

'instantane snelheid' opgedrukt. In de stand 'kalibratei' 

wordt een spanning van 3,79 V aan deze uitgangen opgedrukt. 

Uit de overdrachtskarakteristiek ( paragraaf 3.2.3. ) volgt 

echter dat bij dze spanning geen frequntie-verschuiving van 

" kHz hoort, maar van 1,79 kHz. 
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appendix 3.2 : Kwadratuurfase demodulatie bij het Alvar systeem. 

Aan de hand van de in de figuren 3.21 en 3.2.2 geschetste blok

schema's van het kwadratuurfase demodulatie-circuit, zeals dit is 

ingebouwd in het signaalverwerkingscircuit van het Alvar systeem 

zal worden toegelicht hoe het teken van de frequentie-verschui

ving kan worden afgeleid uit het gereflekteerde signaal. 

Fig. 3.2.1 

T(t) 

A 

8 

T(t) 

Blokschema demodulatie-circuit bij het Alvar systeem. 
Betekenis letteraanduiding : fv : fase-verschuiver; 
o : opteller; v : vermenigvuldiger; int : integrator. - - -

Het gerflekteerde signaal, afkomstig van een bepaalde meetdiepte, 

kan geschreven worden als : 

~d 
t 

(3.2.a) 

amplitude van het versterkte ontvangen signaal, 

zendfrequentie, 8MHz, 

frequentie-verschuiving van het ontvangen signaal. 

Zij is bij instationaire stroming een langzaam ver

anderende funktie van de tijd. 

de van de meetdiepte afhankelijke fase-hoek, 

: tijd. 

De fase-verschuiver vormt van dit signaal twee 45° in fase ver

schoven signalen U(t) en U'(t), zodanig dat het onderlinge fase

verschil 90° bedraagt : 
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U(t) = Acoa((v0+vd(t))t+~d-n/4) (3.2.b) 

U'(t) = Acoa((v0+vd(t))t+~d+n/4) (3.2.c) 
Bij deze signalen wordt het stuursignaal van de oscillator opge

teld. Dit signaal kan geschreven worden ala : 

T(t) = Bcoa(v t) (3.2.d) 
0 

waarin B de aaplitude van het stuursignaal. 

De aoa van het atuursignaal en het in fase verschoven signaal 

wordt vervolgena gekwadrateerd : 

(U(t)+T(t)) 2 = A2cos2((V0+Vd(t))t+~d-rr/4) + B2cos2(V
0
t) + 

ABlcoa((2V0 t+Vd(t))t+~d-rr/~) + 

coa(Vd(t)t+~d-n/4)1. (3.2.e) 

(U'(t)+T(t)) 2 = A2cos~((v0+vd(t))t+~d+n/4} + afcos2(v
0
t) + 

AB[cos((2v0t+Vd(t))t+~d+n/4) + 

cos{Vd(t)t+,d+n/4)]. (3.2.f) 

Deze signalen worden toegevoerd aan twee integratoren• welke ge

aktiveerd worden door het van de vertrager afkomstige triggersig

aaal, ~at ook het atuursignaal is voor het range gate. Op deze 
wijze wordt bereikt dat 4e intrgratie van het gedemoduleerde sig

naal gerelateerd wordt aan een bepaalde meetdiepte die gegeven 

wordt door relatie {2.4) van paragraaf 2.3.1. 

• De integratie-tijd is gelijk aan de tijd dat het range gate open 

staat, zodat geldt 

2W/V
0 

<i< t
8 

« 2YT/Vd( t) ( 3. 2.g) 

In een eerste orde benadering mag de frequentie-verschuiving vd en 

de fase-hoek ~d ala konstant worden beschouwd• binnen de tijd te. 
Het teit dat de integratie-tijd veel langer is dan de periode

tijd van het stuursignaal heeft tot gevolg dat de bij het demo

dulatie-proces gevormde termen met een frequentie vanv af hoger 
0 

door het integreren worden geelimineerd. De uitgangssignalen van 

de integratoren kunnen geachreven worden ala : 

I(n) = D~P+t0(U(t)+T(t)) 2dt = tAB/vd.[ain(vdt+~d-n/4l]::P+te 
p p 

I I = Dcos(vdt +td-rr/4) met vd = vd ala Vd> 0 (3.2.h) . ' = Dcos(vdt •4ld+TT/4) met vd = -vd ala Vd<O (3.2.i) 
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nt +t 

I 1 (n) = fp e(U 1 (t)+T(t)) 2dt 

:at 
p 

I 

= Dcos(Vdtt+~d+IT/4) 
I 

= Dcos(vdtt-~d-rr/4) 

tt = nt +t /2, P e 

I 

met vd = 
I 

met vd = 

nt +t 

= -!AB/vd.[sin(vdt+4>d-rr/4)] p e 

nt 
p 

Vd als Vd> 0 (3o2.j) 

(3.2.k) 

n volgnUmmer van de uitgezonden puls, n = •••• -1,0,1, ••• 

t 
p 

periode-tijd van de pulsrepetitie-frequentie. 

Voor het fase-verschil 6.<1> tussen deze signal en geldt : 

f1<b = /2 als vd> 0 (3.2.1) 

(3.2.m) = - /2 als v d <o 
Ret teken van het fase-verschil geeft dus de stromingsrichting 

aan. Aan de hand van het in figuur 3.2.3 geschetste signaaldiagram 

van de in figuur 3.2.2 gegeven logische schakeling zal worden toe

gelicht hoe het fase-verschil wordt bepaald. 

B-A 
8-s 

Fig. 3.2.2 B:J.okschema van nuldoorgangendetektie-circuit. 
Betekenis letteraanduiding : dem : demodulator; st 
Schmitt-trigger; ~ : one shor-generator; and 
andpoort; ~ : pulsspanningomzetter. 

Veronderstel dat het signaal bij A 90° in fase voor is op het sig

naal bij B, zoals geschetst is in het bovenste diagram van figuur 

3.3.3. Als de amplitude van dit signaal boven respektievelijk 

onder een bepaald triggernivo komt wordt de uitgang van Schmitt

trigger A hoog respektievelijk laag. Op de positieve flank van 

het Schmitt-trigger signaal geeft de one shot generator een puls 

af. Op dat moment is de uitgang van Schnitt-trigger B echter laagt 

zodat er geen puls verschijnt aan de uitgang van de andpoort bij 
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c. Omgekeerd, als de uitgang van Schmitt-trigger omhoog gaat en 

de one shot generator dus een puls afgeeft, is de uitgang van 

de Schmitt-trigger A hoog zodat er wel een puls verschijnt aan 

de ui tgang van de andpoo,rt bij D. Afahankelijk van het fase-ver

schil tussen de signalen bij A en B, verschijnen er dus pulsjes 

aan de uitgangen van de andpoorten bij C en D. 
Met een puls/spanning-omzetter worden van deze pulsjes een gelijk

spanning gevormd. 

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat wanneer beide stromings

richtingen gelijktijdig aan dit detektie-circuit worden aangebo

den, er overspraak optreedt en er geen kwantitatieve informatie 

meer kan worden ontleend aan het uitgangssignaal van de detektot 

omtrent de snelheid van de stroming. 

SA
SS---

StA 

OsgA 

trigger+ 

trigger -

1---..-J' 
St 8 ~'------J 

OsgB 

Fig. 3.2.3 

--+tijd 

Signaaldiagram behorende bij het nuldoorgangen
detektie-circuit van figuur 3.2.2. 
Betekenis letteraanduiding : StAIB : Schmitt-tri
gerA/B; OsgA/B : one shot generatorA/B• 
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appendix 3.3 Het gebruik van het aangepaste Alvar. 

Aan de hand van de in de figuren 3.3.1 en 3.3.2. geschetste front

plaatjes van het Alver systeem en de externe pu1s/spanning-omzet

ter, zal het gebruik van het aangepaste Alvar systeem worden toe

ge1icht. 

1 
.... ... 

3 

4 

5 

6 

7 

-

puls8MC Lout 1 

0 0 
range gate Lout 2 

0 0 
vit inst. vit. moy. 

0 0 
-

hit. int./ext. ndt 12 

0 8 
in 1 audio 11 

0 0 
in 2 

0 0 10 

m/a- syn. ecg. 9 

@ 0 
8 

Fig. 3.3.1 Frontplaat van de Alvar systeem. 

1 Keuzeschake1aaP intern/extern banddoor1aatfi1ter, ohoog : intern; 

om1aa : extern. In de stand 'extern' dienen twee identieke 

banddoor1aatfilters te worden aangesloten tussen de in- en uit

gangen 1 en 2. Voor de geval gebruik wordt gemaakt van de interne 

pso, kan de kante1frequentie van het hoo doorlaatfilter op elke 

gewenste waarde worden ingesteld. A1s geheel geen hoogdoor1aat

fi1tering wordt toegepast, bedraagt de kleinst detekteerbare 

doppler frequentie 80 Hz. Wanneer de externe pso wordt gebruikt, 

dient de kantelfrequentie te worden aangepast aan de keuze van 

het dynamisch meetbereik van het meetsysteem ( schake1aar 10 

in figuur 3.3.2,) Voor de standen 50, 100 en 300 Hz moet de 

kantelfrequentie tenminste 100, 250 en 1000 Hz bedragen. De 

kantelfrequentie van het laagdoor1aatfilter is afhankelijk van 

de keuze van de prf, 7,3 of 15,6 kHz. 

2/4 In- en uitgangen waartussen de bandfilters dienen te worden 

aangebracht voor het geval van externe filtering : de 'out's' 

moeten worden verbonden met de ingangen van het bandfilter en de 

uitgangen van het filter weer met de 'in's'. 
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3 Uitlezing van het versterkte ontvangen signaal. 

5 Uitlezing van het range gate signaal. 

6 Uitgang gemiddelde snelheid ( 'vitesse moyenne' ) . 
7 Uitgang instantane snelheid ( 'vitesse instantane' ) . 
8 Aan/uit schakelaar 

9 Ingang synchronized input. Funktie onbekend. 

10 Funktie onbekend. 

ll Externe uitgnag audio-signaal. 

12 Uitgang ndt-pulsjes van de beida signaalverwerkingslijnen 

voor verdere verwerking met externe pso. 

100Hz 
I 

JOOHz,O-soHz 

1 • 
10 

.,. {2 ?d- 1kHz, .... skHz 9 
8 

... E)- ,-0 -lOktt. -

3 
7 

4 
1n ijk de ndt 

~ e 0 o- 0- 0 "" 6 

Fig. 3.3.2 : Frontplaat van de externe puls/spanning-omzetter. 

l Led indikatie aan/uit. 

2 Invertering teken uitgangsspanning pso. 

3 Invertering kalibratie-spanningen. 

4.Ingang voor externe kalibratie. Door op deze ingang een oscil

lator aan te sluiten kan elke gewenste kalibratie-spanning 

tussen 0 en ~0 V aan de uitgang van de pso worden opgedrukt. 

5 Ingang ndt-pulsjes. 

6 Uitgang ndt-pusjes. Op deze uitgang kunnen eventueel alterna

tieve frequentie-meters worden aangesloten. 

7 Uitgang pso. 

8 Keuzeschakelaar pulsbreedte ndt-pulsjes. Deze schakelaar is aan

gebracht met het oog op de verwerking van de uitgangsspanning 

van de pso meet een analoog/digitaal-omzetter. 
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Het verhoogt de nauwkeurigheid van de frequentie-meting voor 

doppler frequenties tot 5 ~z. Een en ander is zodanig uitgevoerd 

dat ook de ka1ibratie-spanningen van de osci11atoren worden 

verdubbeld. 

9 In de pso zijn voor ka1ibratie-doe1einden drie oscil1atoren 

ingebouwd met osci1latie-frequenties van 1, 5 en 10 kHz. 

De ka1ibratie-spanningen bedragen respektieve1ijk 1, 5 en 10 V. 

10 Keuzeschake1aar dynamisch meetbereik van de pso. 
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appendix 3.4 Het beam-scan meetsysteem. 

Meetopstelling. 

Bij het antwerp van de beam-scan meetopstelling is uitgegaan van de 
fraunhoferbenadering voor het ultrasone veld, hetgeen betekent dat de 
door de probe voortgebrachte drukgolven bolvormige golffronten zullen 
hebben ( zie paragraaf 2.2 ). Daartoe is de probe in een orthogonaal 
assenstelsel geplaatst, ten opzichte waarvan de probe geroteerd kan 
worden. De hoek ~ geeft de rotatie om de y-as, ~ die om de x-as, Zle 
figuur 3.4.1. Het middelpunt van het kristal vormt het punt ten 
opzichte waarvan de rotaties plaatsvinden. Op deze wijze wordt een 
vierhoekig segment afgetast uit het oppervlak van een bol, waarvan de 
straal gelijk is aan de afstand van het kristaloppervlak tot de 
drukopnemer, een mikrofoon. 

,...-----------------t-.stapp•nmotor
stuurcirc:uit 

Schematische weergave van de meetopstelling van 
het beam-scan meetsysteem. Betekenis letteraan
duiding : I stm ! stappenmotoren voor rotatie 
om x/y-as; £h : probe-houder; ~ : probe; 
!!!. : mikrofoon. 

Voor het uitvoeren van de rotaties om de x- en y-as wordt gebruik 
gemaakt van stappenmotoren, in figuur 3.4.1 aangegeven met 
respektievelijk ~stm en ~tm. Een stap van een stappenmotor geeft een 
rotatie van de probe over 0.09'. Dit geldt voor beide richtingen. 

Aan de hand van het in figuur 3.4.2 gegeven bolsegment zal worden 
toegelicht hoe de probe het ultrasone veld aftast. 
Voordat de scanprocedure start, wordt de probe zodanig in de houder 
gemonteerd dat in de positie (1:J1&.,q,.> de mik.Tofoon zich recht tegenover 
het middelpunt van het kristal van de probe bevindt. De scan begint ln 
het punt (~I ,~Vt). Met stappenmotor t.pstm wordt de probe langzaam 
geroteerd naar het eindpunt (~h~~ ), waarbij in elke positie een 
amplitude-meting plaatsvindt van het uitgezonden ultrageluid. 
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Een stap van de stappenmotor ~stm brengt de probe in de positie 
(4lh•~l•1). Vervolgens draait de stappenmotor l{)Stm de probe snel teru9 
naar het punt (l,ef 1 ~ 1 •1) 1 waarna de hierboven beschreven procedure wordt 
herhaald. De scan 1s voltooid als de eindpositie (I.Ptv~h) is bereikt . 

. . 
"'o-. 

~~-; ~ I 

411 5' 4'0 

·-
I 

\.jlh 

41 

Fig. 3.4.2 : Segment van het door de mikrofoon af te tasten op-
pervlak van een bol in het veld van de probe. 

De scanprocedure is volledig geautomatiseerd : voor de sturing van de 
stappenmotoren wordt gebruik gemaakt van een mikroprocessor. Voor een 
beschrijving van de soft- en hardware van het stappenmotorstuurcircuit 
wordt verwezen naar Hoeks [ 1979 ]. Van belang is hier nog op te 
merken dat in het stuurprogramma tussen elke stap van de stappenmotoren 
een wachttijd is opgenomen, teneinde het aandrijfmechanisme te laten 
uittrillen. De hysteresis in het aandrijfmechanisme bij een scan over 
een enkele lijn van het veld bedraagt ongeveer een stap. 

Door mikrofoon en kristal onder water te plaatsen, worden deze 
akoestisch aan elkaar gekoppeld. 

Signaalverwerking. 

De probe wordt aangestuurd door een pulsrepetitie-generator ( prg ) met 
een instelbare pulslengte en pulsrepetitie-frequentie ( prf ). De door 
de probe uitgezonden drukgolfpakketjes worden geregistreerd door een 
piezo-keramische mikrifoon ( gevoelig oppervlak : 1 mm~). Nate zijn 
versterkt in een breedbandversterker ( versterking : 50 dB, 
bandbreedte : 0,5-10 MHz ) wordt het uitgangssignaal van de mikrofoon 
toegevoerd aan een gate waarvan de funktie vergelijkbaar is met die van 
het range gate in de ultrasoon-doppler snelheidsmeter. 
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De vertragingstijd wordt bepaald door de tijd dat een drukgolfpakketje 
nodig heeft om de afstand probe-mikrofoon af te leggen. De tijd dat 
het gate openstaat voor ontvangst wordt bepaald door de lengte van de 
uitgezonden puls. Op deze wijze wordt verzekerd dat de mikrofoon 
alleen signalen ontvangt welke rechtstreeks afkomstig zijn van de 
probe. 

m 

't 

Blokschema signaalverwerkingscircuit van h&t beam
scan meetsysteem. Betekenis letteraanduiding : 
~ : mikrofoon; g : gate; ~ : pulsrepetitie-gene-
rator~:,lr ,: gate lengte regaling; del : time de-

1 lay; d t+h : piekdetektor/track en hold schakeling; 
rv : regelbare versterker; off : offset regaling; 
lv : logarthmische versterkerT £ : comparator; ~ : 
dB-geheugen; 1 : teller; u/d : up/down-unit schrijver. 

En piekdetektor bepaalt in elk meetpunt de topwaarde van het range 
gated signaal. Deze topwaarde wordt, met behulp van een track en hold 
schakeling, in de vorm van een gelijkspanning vastgelegd. 
Deze spanning wordt vervolgens versterkt ( maximaal 20 dB ) en wel 
zodanig dat van het dynamische bereik van het systeem ( 50 dB ) 
optimaal gebr•1ik wordt gemaakt. De versterking wordt bepaald door het 
zendvermogen van de probe en door de gevoeligheid van de mikrofoon. 
Met de daarop volgende offset-regeling kan ruis worden onderdrukt en/of 
een bepaald gedeelte van het af te tasten veld met een grotere 
resolutie worden onderzocht. 
Het uitgangssignaal van de offset-regeling wordt toegevoerd aan twee 
comparators en aan een logarithmische versterker, die het 
ingangssignaal konverteert naar dB-waarden. Met deze versterker kan 
een in dB-waarden uitgedrukte analoge plot worden verkregen van de 
amplitudc-verdeling van het ultrageluid over een enkele lijn, in de x
of y-richting. 
De comparators vergelijken het uitgangssignaal van de offset-regeling 
met het signaal van een zogenaamd dB-geheugen. Dit geheugen bestaat 
uit twee 12 bits Programmable Read Only Memories. In elke PROM zijn, 
in digitale vorm, gelijkspanningen vastgelegd, die korresponderen met 
32 verschillende dB-waarden, die onderling 1,5 dB van elkaar 
verschillen. De beide PROM's onderling zijn weer zodanig 
geprogrammeerd dat zij bij aansturing met hetzelfde adres, via een 
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digitaal/analoog-omzetter, spanningen afgeven, die, weer uitgedrukt in 
dB, een faktor 1,5 verschillen. Zo ontstaan 32, onderling in waarde 
1,5 dB verschillend, spanningsven~ters, waarvan de grenzen worden 
bepaald door de PROM's via DAC's afgegeven spanningen. 
Ligt de uitgangsspanning van de offset-regeling buiten het heersende 
venster, dan is de uitgang van een van de comparators hoog. Deze 
spanning vormt het stuursignaal voor een teller die de adressering van 
de PROM's verzorgt. De teller zal zolang blijven op- of aftellen, 
totdat de aangeboden spanning binnen het venster ligt. Een 
'overflow'-signalering treedt in werking als de spanning hager is dan 
de bovengrens van het hoogste venster. 
Het minst signifikante bit van de teller vormt het stuursignaal voor de 
'up/down-unit' van de pen van een x,y-schrijver. Dit betekent dat een 
verandering van de stand van de teller, tevens een verandering van de 
status van de pen inhoudt. Een dergelijke verandering korrespondeert 
dus met een toe- of afname van 1,5 dB van de amplitude van het 
ontvangen ultrageluid. 
Door de ingangen van de x,y-schrijver aan te sluiten op de 
positioneringssignalen van de stappenmotoren, kunnen plotjes worden 
verkregen, die in twee dimensies de amplitude-verdeling van het 
ultrageluid in het gekozen bolsegmentje weergeven. 

Plotmethoden 

Er kunnen twee soorten plots met dit meetsysteem worden verkregen : de 
analoge plot, die de amplitude-verdeling van het ultrageluid, 
uitgedrukt in dB, geeft over een enkele lijn van het afgetaste veld en 
de beamplot, die de amplitude-verdeling van het ultrageluid geeft over 
het gehele veld door middel van zwart/wit-overgangen. 

Figuur 3.4.4 toont de beide plotmogelijkheden. De amplitude-metingen 
werden verricht op respektievelijk 10, 20 en 30 mm dfstand van de probe 
CSM-15 ( fabrikant Alvar ) met een kristaldiameter van 5 mm. De 
probe werd aangestuurd met pulsjes met een frequentie van 8 MHz en een 
lengte va 1,5 ~sec. De prf bedroeg 10kHz. Aan de rechterzijde van 
elk beamplotje is het bijbehorende analoge plotje gegeven dat gemaakt 
werd door het centrum van het beamplotje, zie pijlen. 
Een overgang van zwart naar wit en omgekeerd in de beamplotjes 
korrespondeert dus met een sprang van 1,5 dB in de amplitude van het 
ultrageluid. Of het gaat om een amplitude-toename of -afname kan uit 
deze plotjes niet worden afgelezen. De beamplotjes dienen dan oak 
voornamelijk voor het opsporen van 'interessante' gebieden in het veld 
van een probe. Met de analoge plot kan dan vervolgens meer 
kwantitatieve informatie worden verkregen over het lokale 
amplitude-verloop. 
De laterale afmetingen van de ultrasone bundel op een bepaalde 
meetdiepte kunnen worden bepaald uit de analoge plotjes. In figuur 
3.4.4 is aangegeven hoe globaal de vorm van de bundel kan worden 
afgeleid, uitgaande van de in paragraaf 3.4.1. gegeven definitie van 
de laterale begrenzing van de bundel, uit beam-scans op verschillende 
meetdiepten. 

27 



10 IIJD 

10 ma 

10 mm 

I 

probe 

---6d9 

5 4 3 2 1 3 4 5 mm 

·30 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 

Bepaling bundeldiamaterverloop ui tgaa.nde van de beam
(links) en analoge plotjes (rechts), gemeten op res
pektievelijk 10, 20 en 30 mm afstand tot de probe 
( C8M-15). 
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probe PZTN 

meetdiepte 10 mm 

-2S 

2 2 mm 

meetctiepte 20 mm 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 
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probe P'ZTN 

meetdiepte 30 mm 

-30 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 

probe C8M-15 

meetdiepte 1.0 mm 

-30 

2 1 1 2 mm 
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-------------------------------------------- -------------------

probe C8M-15 

meetdiepte 20 tnm 

-30 

-40 

5 4 3 2 1 I 1 2 3 4 5mm 
I I I I I I I I I I 

meetdiepte 30 mm 

-30 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 
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probe RC-8!1 

meetdiepte : 10 mm 

1 1 2 3 4 5 5'-...... 
I I I I I I 4 ' 

3 

2 

0 
1 dB 
2 

3 

mm 

meetdiepte 20 mm 

-30 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 

~mm 
-30 
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probe RC-8M 

1 2 3 4 5 mm 
I I I I I 

5 

4 

3 
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rneetdiepte 
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4 
Smm 
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probe double probe, kristal zonder stip 

\ 
-10 

roeet<iiepte 6f1111'1 

-20 

v 
-30 

1 o.s 0,5 mm 

meetdiepte 12 mm 
2 1 1 2 mm 



-----------------------------------

probe qouble probe, kristal zonder stip 

OdB 

-10 

meetdiepte 18 mm 

-30 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 

meetqiepte 30 mm 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 
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probe double probe, kristal zondet stip 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 mm 

meetdiepte 40 mn 

probe double probe, kristal met stip 

meetdiepte 6 mm 
-20 

-30 

mm 
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probe do~ble probe, kristal met stip 

-20 

2 

meetdiepte 

-10 
I 

~ 
I 

-~lfh_ 

18 mm 
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probe double probeJ kristal met stip 

0 dB 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 mm 

meetc1iepte 40 mm 
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appendix 3.5 Het point-target meetsysteem. 

In figuur 3.5.1 is een zijaanzicht van de point-target meetopstellimg 
geschetst. 

Fig. 3.5.1 

~--------------------~X , 

transduce' 
under le"t 

L 

fn()'lflng..jphere 

Schematische weergave van de meetopstelling van 
het point-target meetsysteem. 

De 'point-target' wordt gevormd door een bolletje, diameter 0,7 mm, dat 
is vastgelijmd op een nylondraadje, diameter 10 jlm, dat is horizontaal 
gespannen tussen twee vaste punten. Een tweede draadje is gespannen 
tussen aan de ene zijde een veer die weer bevestigd is aan een vast 
punt, en aan de andere zijde aan een naald die bevestigd is op de konus 
van een luidspreker. De twee draden zijn ter plaatse van het kruispunt 
aan elkaar gelijmd. Het hele systeem van draadjes, bolletje en 
luidspreker is gemonteerd op een platformpje dat in de z-richting kan 
worden verplaatst, zie figuur 3.5.1, en dat zich, uiteraard met 
uitzondering van de luidspreker, onder water bevindt. Akoestisch 
absorptie-materiaal moet voorkomen dat reflekties van het ultrageluid 
door de vloer van het platformpje de metingen verstoren. 
De luidspreker is aangesloten op een generator die een sinusvormige 
spanning afgeeft met een instelbare frequentie. Het veertje zorgt er 
voor dat de vertikaal ingespannen draad ondanks. de trillingen van de 
naald toch op spanning blijft, zodat de horizontaal gespannen draad en 
daarmee het bolletje, een trilling in vertikale richting zullen gaan 
uitvoeren. Aangezien de diameter van het bolletje v~el grater is dan 
de diameter van het draadje, zal de bijdrage tot het gereflekteerde 
ultrageluid van bet draadje verwaarloosbaar zijn. 

l,Q 



De probe kan met behulp van positioneringstafeltjes in drie onderling 
loodrechte richtingen x, y en z worden verplaatst. Op de 
positioneringstafeltjes voor de verplaatsingen in de y- en z-richting, 
de laterale respektievelijk axiale verplaatsing van de probe, zijn 
verplaatsingsopnemers gemonteerd. De uitgangssignalen van deze 
opnemers vormen het ingangssignaal van het x-kanaal van een 
x,y-schrijver. Een en ander is zodanig geschaald dat een verplaatsing 
van de probe over 1 mm korrespondeert met een verplaatsing van 10 mm op 
de schrijver. Op het y-kanaal van de schrijver wordt de rms-waarde van 
het audio-signaal uitgeschreven. 

De bepaling van de grootte van het meetvolume geschiedt als volgt. De 
probe wordt eerst centraal boven het bolletje geplaatst. Het 
platformpje wordt op een meetdiepte gebracht die overeenkomt met een op 
de snelheidsmeter ingestelde waarde. Voor deze positionering werd 
gebruik gemaakt van de extra aangebrachte uitgangen waarop het 
ontvangen signaal en het range gate op worden uitgevoerd. Met de 
mikrometers waarmee de verplaatsingen in de beide laterale richtingen 
worden geregeld, wordt de probe zodanig boven het bolletje geplaatst 
dat de rms-waarde van het audio-signaal maximaal is. Dit punt vormt 
het uitganspunt voor de meetprocedure. De axiale en laterale resolutie 
van het_meetsysteem volgen dan uit de verplaatsing van de probe in de 
gerwemde richtingen waarbij de respektievelijke verplaatsingsopnemers 
op het x-kanaal van de schrijver worden aangesloten. 

De axiale grootte van het meetvolume werd voor elke mogelijke waarde 
van de pulslengte van het Alvar systeem ( 1/2, 1, 2 ~sec ) bepaald op 
meetdiepten van respektievelijk 10, 20 en 30 mm voor de single probes 
met uitzondering van de probe PZTN ) en 12, 18 en 30 mm voor de double 
probe. 
Aangezien de diameter van de bundel onafhankelijk mag worden gesteld 
van de pulslengte, werden de metingen van de laterale grootte van het 
meetvolume alleen verricht bij een pulslengte van 1~sec. De 
experimenten werden verricht met het oorspronkelijke 
signaalverwerkingscircuit. De prf bedroeg 15,6 kHz, het dynamische 
meetbereik en het hoogdoorlaatfilter werden ingesteld op de standen 20 
respektievelijk 200 Hz. 
De frequentie waarmee de generator de luidspreker aanstuurde, bedroeg 
400 Hz. 

Teneinde te voorkomen dat de ingangsversterker van het 
signaalverwerkingscircuit van de snelheidsmeter werd overstuurd, werden 
de kristaloppervlakken van de probes voorzien van enkele laagjes tape. 
Het vermogen van het ontvangen signaal neemt af naarmate de afstand van 
het meetvolume tot de probe toeneemt en de uitgezonden puls korter 
wordt. Aangezien de vorm van het meetvolume is gedefinieerd als de 
verzameling punten waar de amplitude van het ultrageluid met 6 dB is 
afgenomen ten opzichte van de lokale topwaarde, werd, ten bate van de 
nauwkeurigheid van de meting, de versterking van het audio-signaal bij 
een toename van de meetdiepte en een afname van de pulslengte 
opgevoerd. 
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appendix 3.6 De stationaire stromingsopstelling. 

Een gedetailleerde weergave van de meetopstelling 1s 1n figuur 3.6.1 
geschetst. 

Fig. 3.6.1 

F 

De meetsektie van de statische meetopstelling. 
Betekenis letteraanduiding : A : bak; B : gaten 
voor snelheidsmeting in horizontaal vlak; C : 
slede voor snelheidsmeting in vertikaal vlak; 
D : akoestische koppelingsvloeistof; E : elas
tische buis; F steunbalk. 

De elastische buis is aangebracht in bak A. Deze bak kan worden gevuld 
met bijvoorbeeld water of met dezelfde vloeistof als het stromend 
medium. Deze vloeistof dient als akoestisch koppelingsmedium tussen 
probe en stromend medium. Voor het geval dat de dichtheid van het 
stromend medium grater is dan de dichtheid van het koppelingsmedium, 
kan de slang worden ondersteund met een aantal verplaatsbare balkjes. 
De konfiguratie met de bak maakt het mogelijk de snelheid te meten in 
een horizontaal of vertikaal vlak. 
Voor de snelheidsmetingen in het horizontale vlak zijn in een van de 
zijwanden van de bak een aantal gaten aangebracht, met een onderlinge 
afstand van 100 mm ( eerste gat op 100 mm van de instroming ).Via deze 
gaten kan een probe worden ingebracht, waarbij het koppelingsstuk 
zoJanig gekonstrueerd is, dat de invalshoek van de ultrasone bundel 60. 
bedraagt, de probe geroteerd kan worden en de afstand tussen de probe 
en de slang gevarieerd kan worden. 
Voor de snelheidsmetingen in het vertikale vlak is een slede gemaakt, 
die steunt op de zijwanden van de bak. Deze slede kan over de gehele 
lengte van de bak ( 0,9 m ) worden verschoven, zodat de snelheidsmeting 
op elke gewenste plaats kan worden verricht. Oak voor deze slede geldt 
dat de invalshoek van de bundel 60° bedraagt. 

De in de opstelling gebruikte latex slangen ( fabrikant: Rubber B.V., 
type : Penrose Drain) hebben een wanddikte van 0,13 tot 0,15 mm. De 
diameter van de slang wordt bepaald door de hoogte van de 
vloeistofkolom boven de instroomopening in het overloopvat. 
Voor de bepaling van de flow is in hel stromingssysteem een 
elektromagnetische flowmeter opgenomen. 



In sommige experimenten, met name de ijking van de snelheidsmeter met 
de elektromagnetische flow- en kathetertipsnelheidsmeter, werd gebruik 
gemaakt van de in paragraaf 3.5.4. beschreven dynamische opstelling. 
Bij deze opstelling kan namelijk de kathetertipsnelheidsmeter in bet 
midden van de slang worden gepositioneerd. Vooraf werden in deze 
opstelling de elektromagnetische flowmeter ( emf ) en de 
kathetertipsnelheidsmeter ( kts ) geijkt volgens de stopwatch/bekerglas 
methode, zie figuren 3.6.2a en b. 

omt 10 

1/min 9 

Fig. 3. 6.2 

k1s 

cm15 

(a) 

& 1 a 9 1 0 1/min 
stopwatchlb•korglas 

25 

20 

15 (h) 

10 

oL-~~~--~~~~--~~~ 

0 5 & 1 a 9 ' 10 Vmin 
stopwatch/btkorttas 

Ijking van (a) de elektromagnetische flowmeter en de 
(b) kathetertipsnelheidsmeter met stopwatch/bekerglas. 

Alle ultrasoon-doppler metingen werden verricht met bet Alvar systeem, 
waarbij in het algemeen onder de in tabel 3.6.1 vermelde meetkondities 
werd gewerkt. 

Tabel 3.6.1, : parameter centrumsituatie mtttkonditie 

prf 15,6 kHz 

Meetkondities "durtt emission .. 1 IJ.StC 

''largeur" 1 IJ.Sl'C 

"protondeur" midden van slang 

.. filtre paroi .. 200Hz 

dyn. bereik ext. pso 
I 

SO Hz 

probe CSM -15 

invalshoek ultrasoM bundel 60° 

meetvlak horizontaal 

aantal msec tussen 2 samples 1 

aantal samples per periode 2 

aantal perioden 15 
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b. Signaalverwerking. 

Aan de hand van het in figuur 3.6.3 geschetste blokschema zal de 
verdere verwerking van het uitgangssignaal van bet ( aangepaste ) Alvar 
systeem worden toegelicht. 

.. ~ -
Alvar .. AOC LAM PRIME 

- ... - ,... 

l. 
~~ 

r 
ext. tng. 

terminal 

Fig. 3.6.3 : Blokschema signaalverwerkingscircuit. 

Bij de signaalverwerking neemt de laboratoriummikrokomputer ( LAM ) een 
centrale plaats in. Deze mikrokomputer kan worden geladen met een 
programma [ Nieuwmeyer, 1983 ] dat de data-inname en het zenden van de 
ingenomen data naar de afdelingskomputer ( PRIME ) regelt. De 
data-inname gebeurt middels een samplingsproces, waarbij de tijdsduur 
tussen twee samples, bet aantal samples per periode en bet aantal 
perioden kan worden ingesteld. Daartoe wordt het uitgangssignaal van 
de Alvar eerst gedigitaliseerd met bebulp van een 12 bits 
analoog/digitaal-omzetter ( ADC ). Bij deze konversie wordt een 
spanning tussen -5 en +5 V of tussen 0 en 10 V omgezet ~n een 
natuurlljk getal tussen 0 en 4096. 
Het samplingsproces kan worden gestart via de terminal of kan 
afhankelijk worden gemaakt van een extern triggersignaal. Na elke 
meetperiode worden de ingenomen data doorgezonden naar de PRIME, waar 
met een bestaand verwerkingsprogramma [ Neven, 1982; Carver, 1982 ] de 
ingenomen data worden omgerekend naar snelheden volgens de formule 

waarin V 
s 

G 

de snelheid op een bepaalde plaats, 
een schaalfaktor, waarin de omrekening van frequentie 
naar snelheid is verdiskonteerd, 
gediskretiseerde spanning van de snelheid op de meet
plaats, 
gediskretiseerde spanning, die korrespondeert met snel
heid nul. 

De schaalfaktor S volgt uit een ijking volgens de formule 
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waarin c 
Vc 
a 
~ 

voortplantingssnelheid van het ultrageluid, 
de zendfrequentie, 
de invalshoek van de ultrasone bundel, 
frequentieverschil dat korrespondeert met bet spannings
verschil tussen de kalibratie- en zerospanning van het 
( aangepaste ) Alvar systeem. 
gediskretiseerde kalibratie-spanning, 
gediskretiseerde zero-spanning. 

Het kornputerprogramma bepaalt tevens een 95 %-betrouwbaarheidsinterval 
voor het gemiddelde van de over bet aantal meetperioden gemeten 
snelheid, waarbij wordt aangenomen, dat de schaalfaktor S en de 
gediskretiseerde zero-spanning exakt zijn. 
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appendix 4.1 Afschatting van de massa M, de veerkonstante K en 

de dempingskonstante D. 

Afschattingen voor de massa M (per eenheid van oppervlakte), de 

veerkonstante K en de dempingSkonstante D (beide per eenheid van 

lengte) volgen uit de evenwichtsvergelijkingen voor de krachten 

welke werken op een segmentje van de slang. Voor de eenvoud wordt 

hierbij de dwarskontraktie-verhouding gelijk aan nul gesteld. 

l. axia le ~rachtenevenwichtsvergelijking. 

Beschouwd wordt een segmentje met lengte dz van de slang (dicht

heid p
0

, wanddikte h, straal R, h <-< R) 

..... ll'lfltl?lllJIIIIlfll ZU2222¥?ZZ?i __,.. 

Fig. 4.1.1 

Rf-·-· -.t . - 1 
·t ¥ 1¥ 

De massa van het slangsegmentje is 

2nRhdzp 
0 

Axiale spanningen in 

segmentje van de slang. 

(4.l.a) 

De vloeistroming in de slang oefent een schuifspanning.tw uit op 

de binnewand van de slang, terwijl de steunbalkjes en de vloeistof 

die de slang omringttezamen een schuifspanning 'tt uitoefenen op de 

binnenwand van de slang. Deze schuifspanningen hebben als respek

tievelijke reaktie-krachten een schuifspanning T en en normaal-w 
spanning -crt• Tengevolge van de deformatie van het slangsegmentje 

treden er normaalspanningen op in de wand van de slang, welke 

geschreven kunnennworden als 

a -(a + oas dz) 
2 z Cl:i! (4.l.b) 

De axiale krachtenevenwichtsvergelijking luidt dan, als s(z,t) de 

lokale axiale verplaatsing voorstelt 
a'l.~ 

P0 21TRhdz b t'l. =Tw 2nR dz + ~~2 dz2rrRh- O't2rrRh 

Ofwel 
(4.l.c) 

Po h 07... s = 't + h 002 - cr ..!)__ 
C) t2 w o z t dz 

( 4.1. c) 
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I 

I. 

Verondersteld wordt dat veer het materiaal de konstitutieve ver

gelijking luidt 

(4.l.d) 

met 

t - g_S,_ (4.l.e) 
1!- ~z 

waarin E de elasticiteits. odulus 

tz : de relatieve axiale rek 

Substitutie van deze vergelijkingen in de vergelijking (4.l.c) 

geef't 

A h ~~ =tw+hE~-E.b..£ 
o ~t~ e>z dz 

(4.l.f) 

Nu wordt verondersteld dat de relatieve rek van de slang als ge

heel geschreven kan worden als 

~ 
£2=-

1 
(4.l.g) 

waarin 1 : de lengte van de slang. 

Op grond van deze veronderstelling volgt uit de vergelijking 

van uitdrukking (4.l.f') met de axiale krachtenevenwichtsvergelij

king (4.16) van paragraaf 4.2, waarin de dwarskontraktie-verhou

ding gelijk aan nul is gesteld, dat voor de veerkonstante K geldt 

K:. Eh (4.l.h) 
I" 

2. radiale krachtenevenwichtsvergelijking 

Beschouwd wordt een segmentje van de dwarsdoorsnede van de slang. 

Het segmentje wordt door een vloetstofcylinder (dicht-

heid P ) met straal w 

Fig. 4.1.2 
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De massa van hat slangsegmentje is 

De vloeistofstroming in de slang oefent een druk p
0 

uit op de 

binnenwand van de slang, terwijl de omringende vloeistofcylinder 

een druk p1 uitoefent op de buitenwand van het segmentje. Tenge

volge van de deformatie van het segmentje treden er tangentiele 

spanningen op, crt' waarvan de komponent in radiele richting gelijk 

is aan 

(4.l.k) 

De radiale krachtenevenwichtsvergelijking luidt dan, als ;Cz,t) de 

lokale verplaatsing voorstelt 

2RhdLPPo ~;:1 =-(p0 -P1 ) 2Rd4l-2h d ~crt 
o!wel 

'l.~ - h Poh~- (pO-p1)- R(jt 

Voor de druk p
1 

geldt dat deze gelijk is aan de kracht (per een

heid van oppervlakte) die de omringende vloeistof op de buiten

wand van het segmentje uitoe!ent. Wordt verondersteld dat 

R -R R dan kan de massa van de omringende vloeistof worden bew 
naderd door 

2 wRd\.I(Rw -R) (4.l.n) 

Voor de druk geldt dan 

p1 =P w(Rw- R) g~:1 (4.l.o) 

Substitutie van deze uitdrukking in de radiele krachtenevenwichts

vergelijking (4.l.m) geeft 

~- ~'i h P0 h "'b"r-Po-Pw( Rw-Rl (')t'l.- Rat (4.l.p) 

Voor de tangentiele spanning geldt, onder de voorw'aarde van even
wicht 

~r (rcrr)=crt 

Ofwel 

r dcrr + 0 =C1 
dr r t (4.l.q) 
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Verondersteld wordt dat de radiale spanning over de wanddikte h 

als konstant mag worden beschouwd. In dat geval mag de radiele 

spanning gelijk worden gesteld aan de radiale spanning. 

Verondersteld wordt dat voor het materiaal de konstitutieve ver

gelijking luidt 

C1r= Et:r + b£r 

waarin E : elasticiteitsmodulus, 

b dempingskonstante van het slangmateriaal 

£r : de relatieve radiale rek 

Verondersteld wordt dat voor de relatieve rek geldt 

£ = j_ 
r R 

zodat 
• 1 ...,. r= 
E: =-.Q...:2... 

r Rot 

(4.l.r) 

(4.l.s) 

Substitutie van deze uitdrukkingen in de radiale krachteneven

wichtsvergelijking (4.l.m) geeft 

hl...- h bh 0~ 0'2.!; 
p9 hbt:l. -P0-Ri-Es-~~-Pw(Rw-R> ot'l- (4.l.t) 

Op grond van deze veronderstellingen volgt uit de vergelijking van 

uitdrukking (4.l.t) met de radiale krachtenevenwichtsvergelijking 

(4.1?) van paragraaf (4.2, waarin de dwarskontraktie-verhouding 

gelijk gesteld is aan n~l, dat voor de massa M (per eenheid van 

oppervlakte) respektievelijk dempingskonstante D (per eenheid van 

lengte) geldt 

M =p (R -R) D- ..Q.b_ (4.l.u) - 2. w w R 
Uitgaande van een slang met lengte 1 vag 1 m, een ·straal R van 

8,5 mm, een wanddikte h van 0,15 mm, welke omringd wordt door een 

watercylinder met straal Rw van 50 mm, luiden de numerieke waarden 

voor K, M en D 

K = 150 kga-2s-2 

3 ·2. 
( b:40·10 Nsm,Jbcobs,1981) 

M = 40 kgm - 2 
D = 5000 kgm - 2s 
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appendix 4.2 Invloed van ophanging en visko-elastisch materiaal
gedrag op de C en de S. 

Voor de nu volgende beschouwing van de invloed van ophanging en 
visko-elastisch materiaalgedrag op de voortplantingssnelheid c en de 
integratie-konstante S werd uitgegaan ven een water/glycerine mengsel 
als stromend medium ( I' = 1107 kgm-:-3 v = 3. 10E-6 ntsec- 1 

) in een 
slang met een lengte l van 1 men een straal R van 8,5 mm met een 
wanddikte h van 0,15 mm, welke omringd wordt door een watercylinder met 
een straal van 50 mm. De dwarskontraktie-verhouding van het 
slangmateriaal werd gelijk gesteld aan 0,5. 
De cirkelfrequentie van de drukvariatie werd zodanig gevarieerd dat het 
getal van Womersley varieerde van 1 tot 15. 
In de figuren 4.2.1a en b zijn de relaties weergegeven tussen 
respektievelijk het reele en het imaginaire deel van c ( cr 
respektievelijk ci ) en van S ( Sr respektievelijk Si ) en het getal 
van Womersley voor het geval van een vrij bewegende elastische slang en 
een in radiele en longitudinale richting gehinderde visko-elastische 
slang. 

c, 3.5 

C; 

"''• 3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

K :150 
M: 40 
0•5000 

(a) 

1,0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

(b) 

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H'" .~e;:. !;t.2.1 
a 

Invloed van ophanging en visko-elastisch materiaalgedrag 
op de voortplantingssnelheid c en de integratie-konstan
te S als funktie van het getal van Womersley. 

Uit deze figuren blijkt dat de drie effekten gezamelijk aanleiding 
geven tot een toename van de c, het reele deel van de S voor lage 
waarden van a naar -1 gaat en het imaginaire deel voor a < 10 nul 
wordt. Door de verschillende parameters afzonderlijk te varieren kan 
worden nagegaan in welke mate elke parameter bijdraagt tot de hierboven 
gekonstateerde invloeden. 

so 

a 



a. invloed van radiele ophanging. 

De invloed van radiele ophanging 1 beschouwd voor M = 40 1 

kgm-~ bleek1 naar verwachting 1 verwaarloosbaar te zijn. 
van M leidde alleen voor hoge waarden van de a ( > 10 ) 
in de tweede decimaal van de waarden voor de c en de S. 

80 1 160 en 400 
De variatie 

tot een afname 

b. invloed van longitudinale ophanging. 

De invloed van longitudinale ophanging op c en S werd beschouwd voor K 
= 75 1 150 1 300 kgm-2.sec-~ en voor het limietgeval K -+coo In het 
laatste geval volgt de uitdrukking voor c uit de substitutie van de 
oplossing voor x uit vergelijking (4.38) in vergelijking (4.37) 1 zie 
paragraaf 4.2. De resultaten van de berekeningen voor K = 0 1 150 en 
1 oneindig 1 kg. m-~.sec -~ zi jn weergegeven in de figuren 4. 2. 2a en b. 

c, 15 (0) 
c 

I 

""Is 3,0 . s, 1.2 

s, 

2. ~.0 

K• "' 
, 150 
• 0 

2.0 0.8 

1,5 0. 

1,0 0, 

K•"' 
' 150 

0.5 ' 0 0,2 

K•"' 
' 150 
• 0 

K•O 
, 150 

(b) 

51 •0 K •• 

0 0 
0 7 8 g 10 11 12 1] 14 15 0 2 l 5 6 1 a 9 10 11 12 13 14 ts 

Fig:. 4.2.2 

a 

Invloed van longitudinale ophanging op de voortplan
tingssnelheidcc en de integratie-konstante S als 
funktie van het getal van Womersley. 

Wanneer de resultaten van de berekening voor K = 150 kgm-2sec-2 

vergeleken wordt met die voor het gezamelijke effekt, zie figuur 4.2.1, 
dan blijkt dat de waargenomen wijzigingen geheel kunne worden 
toegeschreven aan de longitudinale ophanging van de slang. Daarnaast 
blijkt dat naarmate de waarde voor de veerkonstante toeneemt, de waarde 
van de konstante S tendeert naar de waarde welke geldt voor een starre 
buis [ Van de Vosse 1 1981 ] : Sr = -1 1 Si = 0. 
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c. invloed van visko-elastisch materlaalgedrag. 

De invloed van visko-elastisch materiaalgedrag op c werd bescbouwd 
voor D = 5.10£3, 25.10£3 en 50.10£3 kgm~~sec~' De resultaten van de 
berekeningen zijn weergegeven in figuur 4.2.3. 

c, l.S 

c. 
I 

"'Is l.O 

2.5 

2.0 

1,5 

1,0 

0.5 

c, 

0•0 
'5000 
• 25000 
'50000 

Invloed van visko-elastisch materiaalgedrag op de 
voortplantingssnelheid c als funktie van het ge
tal van Womersley. 

Uit de berekeningen volgt dat de invloed van visko-elastisch 
materiaalgedrag op het reele deel van verwaarloosbaar is, maar dat het 
imaginaire deel toeneemt naarmate de dempingskracht toeneemt, met name 
voor hoge waarden van a ( > 10 ) . 

Door het toevoegen van een dempingskracbt in de radiele 
bewegingsvergelijking van de slang wordt alleen visko-elastiscb 
materiaalgedrag in deze richting in rekening g~bracbl. Visko-elastisch 
materiaalgedrag in zowel longitudinale als radiele ricbting kan worden 
verdiskonteert door de elasticiteitsmodulus komplex te maken : 

E' = E +iEi 

waar~n E 
Ei 

reele deel van de elasticiteitsmodulus, 
imaginaire deel van de elasticiteitsmodulus. 

Voor de gebruikte slang bedraagt bet imaginaire deel Ei vanE' 40.10£3 
Nm~ [Jacobs, 1981 ]. Uitgaande van deze waarde werd de invloed van 
Ei op bet imaginaire deel van de voortplantingssnelheid beschouwd voor 
Ei = 40.10E3, 80.10E3 en 160.10£3 Nm-2

. De resultaten van de 
ber~keningen zijn weergeven in figuur 4.2.4, waarbij longitudinale 
ophanging buiten beschouwing werd gelaten. 
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Invloed van visko-elastisch materiaalgedrag op de 
voortplantingssnelheid c als funktie van het getal 
van Womersley. 

Uit·deze figuur blijkt dat ci als funktie van de Ei dezelfde tendens 
vertoont als bij devariatie van de dempingskracht D. De invloed van Ei 
is echter al voor lagere waarden van a ( < 5 ) merkbaar. 
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