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I. I N L E I D I N G. 

Het deel Tan bet •fs~udeerwerk is het bepalen Tan de groette Tan 

luchtbellen in water. Van deze luchtbellen werdt _Yerendereteld, dat 

zij alle dezelfde diaaeter hebben, waarbij ·het K.&ntal bellen kan 

Yarieren Tan IO tot 105 - 10
6 belle~ per a 3• 

~uchtbellen in water vertoriep de navolgende eigenschap, die 

teTena de grendelag h_Toor onze metingen. Een geluidegolf in water 

wordt, wanneer .bij _een bel! enecherm passeert, gedempt, en _deze dea

ping is afhankelijk T~n bet aànta_l bellen per a 3 , vt~.n de groette van 

de bellen en Tan de frequentie van de geluids&~lf. Er treedt maxima

le deapine op bij een frequentie van de golf( de zogenoemde resenan

tie-fr.quenti~ f van de bel ) die gekeppeld ia met de etr~al Tan 
0 

de bel, Telgene R f = J2b Hz. cm •• Het Terschijnsel Tan deze deae o 
ping Tindt een analo&ie in· een ~a&ssa-Teer systeem,_ waardoor Telen het 

becrip reso~ntie-f,·equentie duitlelijker zal worden. 

De diaaeter T&n de door ons gebruikte bellen ia 2 tot J JUt, dat 

wil zeggen f 
0 

ongeTeer gelijk a.ari 2000 tet 3000 llz. 

De definitieTe opstellin& ·waa.raan de aetin&en Terricht zijn, is 

die Telgene enderstaande schets: 

c 
A = trfllincsexcitator • 

• < 

8.::3 aeabraan. 

C • bellen-excitatie. 

D • drukepneaer. 

E "" deapatuk. 

F = plaats waar aeluidsgolTen en bellen elkaar entaeeten. 

///. water. 



Wanneer het membr4&n in trilling cebracht wordt, entstaafi er geluida

gelven in het water, die met -de drukepnemere zijn waar te ne111en. De in

tensiteit van deze geluidsgolven verandert, wanneer ter pla$tse C de 

bellen geTermd werden. neer Tergelijking van de si,na.len Tan ue druk

opneaers, met en zender luchtbellen in het water,· is het mogelijk de 

dea~ing te bepalen ten gevelge T&n deze luchtbellen. 

De demping die eptreedt is een gevolg van een thermische,· een Tisceuze, 

en een str&lincs-demping. _Bij de bepa.ling van de~e deapingster•en la 
2 

·uitgegaan van de beacheuwing die nevin hierever gegeven heeft. Jlij 
,•I 

bepaalt de ueaping ten gevelge_Ta.n een enkele bel in wa.ter. 

De~r •na ia een eerrectie a~ngebracht op de vi~ceuze _dempings

ter~, en tevens ia de demping bepaald ten geveice va.n meerdere bellen 

per Telume-eenheid. 

De ep deze wijze bepaalde demping is verceleken aaet de uitdruk

kinc die Meyer en Skudzryk'I Tenden veor de demping ten cevel&e van 

meerdere bellen per voluae~eenheid. De afleidinc ~egeTen door Meyer en 

Skudzryk koat~ns niet in alle epzichten gelukkig voor. 

8ij de epetelling is uitgegaan van de gedachte dat de Toortplan

tingarichting van •ie geluidsgolven leodrecht me~t staan op de Teertbe-

wegingarichting van de bellen. Dit heeft iaaers het grute veerdeel dat 

bet streaingapa.treen niet Teretoerd behoeft te w.erden. De door ens ge-. 

kezen Tent i• tegengesteld aan die epeteilineen zoals wij die in de li

terat,l:ur·aeestal vende-lt; waarbij d~ veortplantingsrichting va.n de celuids

golven en rle voortbe"'·egingsrichting van de bellen celijk îs. TeTens heb

ben wij de veerkeur gegeven aan een lopende gelf. Deze geniet in vele ep

zichten de veerkeur beven het sta~nde-golf patreon. Wij hebben geen na

delen van de lepende golf kunne·n epaperen. liet verkri,jcen v&n een lopen

de golf is echter wel een prebleem. 

~a. velteoiag Yan bet theoretische deel va.n het afstudeerwerk kregen 

wij, enkele weken geleden, vt'a. de afdeling Warat'etechni ek de;r Technische 
20 

Heceacheel Einubeven, een rappert T&n Euratea in banden, waarin dezelf-

de aethode w,.erd &ebruikt .ter bepalini Tan de deapina va.Ii geluidsaelven in 

water ten gevelge vun •eerdere bellen per volume-eenheid. ne volgende ep

merkin& willen wij maken naar aanleiding T&n,dit rappert.Hierin werdt al

lereerst de stralingsde111ping gebeeel verwaarloosd, w&t zeker niet mag ie

schieden,zie grafiek nr. 2 .• 2.2.5.& • Tevens gebruiken zij de ene inziens 

feutieve uitdrukking voor de visceuze demping. 



2. f H E 0 R E T 1 S C H E 0 P L 0 S S I N G V A N H E T P R U B L E E M. 

De diaaeter van de bel ie bekend wanneer de deapende invloed v~n de 

luchtbellen bekend i~, want hierin zijn de enice par~aeters het aan

tal bellen per voluae-eenheid , de diaaeter van de bel, en de fre

quentie van de ~eluidsgolt. Bij bekendheid v~.& het aantal bellen per 

, de frequenti~ van de ~eluids&olf en de deapiD&j 

volct hieruit de dia1•eter va,. de. bel. Het aanta.l bellen is door ons 

laDe• fotocrafische we& b~pa.ald. In~et vervela aal dan ook over de 

demping gespreken worden, al~ ziJnde het problee•. 

De theoretische afleiding va.n de dempin~, is in meerdere hoofd

stukken te verdelen. 

2. I. 

" i) 

'·~· 

Inleidine;. 

Deaping ten gevolge van een enkele bel. 

2~1. l N L E I'D ING. 

De absorptie van geluidsgolven in een bellenscbera aet een betrekkelijk 

laa-1 aa.ntal bellen per a 3 ( I-u5- 10
6 ), is niet vaak oftderzocht. In 

de literatuur was hierover alleen.. een artikel van Yeyer en Skudzryk
1 

te 

vinden. 

De demping ten &evolge va.n een ei1kele ~el is door meerdere mensen 
2 ."lt 4,5. 

best~deerd t/t • 

Tevens i-s het .~ .. g.elijk de demping te bepalen van luchtbellen in 

water, waarbij dan het-geheel als een holllogeen, isotroop mediUil wordt 

besc~•uwd 6 
(l ,Ja •• Wellicht ten overTieede zi·j hierbij opgemerkt dat 

ceen ~eBona.ntie-verschijnseien bij deze laatRt~ beschouwinc zullen kun

nen optreden. Vo8r een kort overzicht hiervan zie Appeadix A. 

Meyer en ~kudzryk hebben in ·a .... m afleiding getracht de deapiags

&rootheid 1 th~oretisch af te leiden. Dit ia hun niet gelukt, en·daar

•• zijn zij terucgevallen op de empirische ~e&evens ~ver de ? . Om deze 

reden wordt d~ze ~fleidin~ niet cepret~reerd, en verdient het a~nbevelin& 

een andere methode te zoeken. Deze aetbode aaa.t uit TaB de dea.ping ten ae

volce van een enkele bel, zoals 'loer Devin is afgeleid. De afleidin& van 

DeTiD werd gen.~ea, onda.t enerzijds de afleiding goed te volgen is, en we 

on.-; in grote lijnen hieraee kunuen verenigen, .anderzijds zijn theorie en 

een aantal ~etin&en, ged•an door andere personen, redelijk overeenstemsen 

{blz. 1665 ) 



lle deuaping ten ~evol~e van lileerdere bellen, is een uitbreiding van de 

berekeningsmethode van De•tn, waarbij onderlinge beinvloeding van de bel

len buiten besch•uwing wordt gelaten. 

2.2. DM W P I.N G TEN GE V U L GE V A N EEN ENKELE BEL. 

De afleiding hiervoordoer Devin geceven, is ~ls volgt in_te delen. 

-
2.:.!.1,. Inleiding ep de theorie van de demping van geluidl'l&tOlTen 

door een enkele bel in water. 

2.::.2. 'l'heerie en uitwerking. 

2.2.:2.1. lleweg1ngsvergelijking. 

2.2.~.2. The:r:aische demping_. 

2.2.2.3. ~tralingsdemping. 

"' 2.2.2.4. Visceuze demping. 

2.2.2.5. Tetale demping. 

2.~.1. Inleiding op de theerie van de deuapin& van geluidsgolven door een 

enkele lncbtbel ia water. 

6 
Velgen• Uinnaert is de eerzaak van de ~eluidsvor•ing bij_ bellen in wa-

ter geleeen iri de volumeveranderingen van dè bel bij aelijkblijvende vora. 
- 8 

Tevens heeft ::itraeberg uit de berekeningen van ~ab bepaald dat de vera-

veranderingen van de t>é1 geen geluid produceren, rlan slechts zeer dicht 

bij de· bel. 

be bel gedraagt zich als een gedeapt oscillatie-systeem met een vrij

heidsgraad, te weten het volume. De be~egingsvergelijking ia een tw~ede

craads D.v •• Er bestaat dien ten cevelce een analogie aet een massa-veer 

( + de•ping ) systeea, en wel eerrespondeert de massa met de aassa van de 

vleeiatof ( die de bel O!iiringt), en de veer met de com1,reesibi li te i t van 

de bel. 

Deer Mianaert ie voor de resonantie-frequentie, veronderstellende 

dat het een adiabatisch precea· is, de navolgende uitdrukking berekend 

{f~) = .(31 ~)tI_ I 
M fJ. / ~TrRo 



met (fo)M 

I 
p 

0 

f2 
R 

0 

= resoHa.ntie- ~·requentie door Minna.ert berekeaü. 

= (*),Q$ 
= s~atische druk van het gas. 

= dichtheid van de vloeistof. 

= straal v~n de bel in rust, dat wil zeggen straal van de bel 

bij afwezigh~id van geluidsgolven. 

De eventuele onr .• ndheid van de bel speelt geen belangrijke rol, 

daar doer Strasberg 9 is afgeleid dat voor een bel met ~en asverhoudin& 

1:2 de t slechts 2 ~ verachfit aet de f correspenderend met eea bol-
• 0 

v~raige bel, die hetzelfde velume heeft. 

De drie effecLen, di~ voor zover wij o~ dit moment ku~nen ~ermoeden, 

dè energie-~bsorptie door de bellen bepalen, zijn 

I. Enercie-uitwisseling in de vorm van warat·e-uitwisselinfl tijdens 

de~olytrope expansie ea compressie. 

2. Bnergie-uitstraliaa in de vorm van bolvormige celuidsgolven. 

3. Energie-verlies ten gevolge van visceuze effecten. 

2.2.2. T H E 0 R I E EN U I T W E R K I N- G. 

. 
2.~.2.1. Ilewegin&svergelijking. 

De luchtbel bevindt zich in een periodiek veranderend drukveld, OAder 

iavleed waarva.a het volume van de bel verandert. Bij kleine volumever

anderingen' blijkt het syateeN met eea tweede orde D.V. beschreven te 

kunnen wordea, aet een vrijheidsgraad, te weten het velume. 

10 
Volgens Laab u.-.g de- vloeistof als incompreseibel beschouwd wor-

den, waaneer de straal van de bel veel kl.einer it! dan de golflenKte van 

de celuidsgolf. Aangezien bieraan volda.an wordt, beschouwen wij bij de 

afleiding van de bewegingevergelijking de vloeis~of ~la incoapresaibel. 



Aan het oppervlak van de vloeistof wordt een sinusvoraig verlopende 

druk (p) a~n~ebracht, dus p ~ P exp (jwt) • larliea geldt dat P~ = 

druk in vloeistof, ea _PO= statische druk, geldt tevens : 

P
2 

= P
0 

+ P exp ( ,jwt ) 

De druk op het beloppervlak \ P
2

• ) is echter verschillend van P
2 

, 

aancezien er een tr~agheidareactie is van de bewe2endè vloeister rond 

de bel. 

Stel dat &eldt : + p • 
Onder invloed vaa deze druk P

2
-' aeet de bel ygluae-vêraaderingen onder

gaan. De traagheid van het gas in de bel wordt verwaarloosd, waardoor de 

drukverdeling ia de bel hoaogeea is. 
I 

De bewea.i.ageveraelijking v-.n de bel kan aet een L&,ran&ia.an 

L = T - V , waarin T de kinetische en V de petentiele energie Tooretelt, 

geachrevea werden a.la 

d... ("dL)- "dL 
a:t ol) - 'dv 

w~nneer disaipatie en drijTende kracht afwezig zijn. 

la dit laatste niet het gev.~f en is ue drijvende kracht C en de dissipatie 

B ::: - • b. ~') l y , daa is z 

••••• {I) 

aet V = voluae va.n de bel in evenwichtastaart ( ·P=O) • 
n = etraal van de t1el in evenwichtsataad ( P=O) • 
V = aeaen.tane voluae :;;;: V +")) 

I) 

R = a ,, .. en ta.Jl e atra.a.l 3 n + "2. 
0 

Er wordt verondersteld, dat het gas in de bel tijdens de bewegiBg 

eea a.diaba.tisch preces yolgt. Hiervoor is ~~ te leiden, met behulp va.n 

·r (rP. ) 1. PV =Constant dat geltlt V = )) •••• \ 2) ' Tio 
Zoals in hoofdstuk ~.:.!.2.2. val. 2/ zal blijken, is de veronderatelliag 

da.t het procea adiabatisch verloopt , een zeer goede benadering van het 

ia wezen. polytrepe proces. 

De atr•aing va.n de vloeietof bij de compressie en de expansie van 

de bel, ie rotatieTrij,. dus bestaa.t er een snelheid,apoteatia.al. ( .fL ) • 



De snelheidspotea ti aal TOOr een deeltje op ,afstand R T&n een enkelTOLldige 

bron (ti) • in een Tloeistof die in het .;neindige in rust i·s, is 

a • 
Jt .y 

••••• ~ 3) . = 
~.,-rrR 

= 
'f1T"R 

dus geldt 

• • 
R = -\IJL • 

")) 

lt"TT"Rl 

Dus de kinetische energie Tan alle deeltjes aet dichtheid ..fz , is 
V) 

T = 1!. J 'I Tr ft l (..lLit l)l cl (( • A (~)~ 
,_ · ytr . e-rr R. 

Ro. 
Hierbij is zowel de kineti3Che alsook de potentiële eftergie genomen OT~r 

een kwart periode. 

Due • ••• (4) 

Dit ~eeft ingeTUld in ~I) 

( 
P1. · ) • • 1 • ( l i' ~ ) "''> n . ;#R.- -v T D 'V i- ~ ;r ~ J V = - I ..."., ( J c.o-t) •••• ( 5) 

( - teken, want drukafna.ae ieP-ft eea Toluae-toena.me ) 

-
St et a 2 = gegeneraliseerde massa • 

k = stijfheid T&n de bel = vera.nd'erin& van de druk o2 beloEE• 
verandering in volume T&n de bel 

(K). oP.' er Po 
~ = -( l J.- • •••• (5b) 

qd. dV, .i V() 

Dus geldt 

••••• ~ 6 ) 

Hieruit is de eigenfreque~tie van het bel-water systeem te bepalen, en 

wel door het rechterlid gelijk aan nul te aakea. nan geldt 

·~ 



' f -0 -
hieruit Tolgt 

f = 
0 

Z.7r 

Aangezien bi erbij een adiaba ti ach· proces is ver.>ndersteld, moet dit de

zelfde resonantie-frequentie zijn, als door Minnaert bepaald. Dit blijkt 

ook het geva.l te zijn. 

2.2.2.2. Thermische dempi~g. 

Voor een isotherm proc~s is de arbeid doer een ga.s verricht tijdens een 

expansie, gelijk aan de arbeid doot de vloeistof verricht bij de compres

sie. Aangezien water eeq hoge ~tpecifieke warat.e, heeft, en lucht sterk wa.rm

te-iaolerend ia, zal het hier te beschouwen proces polytroop zijn, waarbij 

de kern van de bel een adh.batisch proces zal volgen, en de ran1l een iae

tberm preces. 

De arbeid verricht door de ·vloeistof op het 1as ( bij compressie ) 

ia groter dan de arb(dd door het ga.s verricht op de vloeistof ( bij expansie) 

Er zal dus een netto warmtestroom van het gas naar de vloeil'ttof zi,jn. De 

thermische demping vindt ha.~r oerzaak in deze warmtestroom. 

Hij de ria.volgende afleiding heeft l>evin de gedachtengang van Pfriem7 

evergenomen. Ilij deze a.fleiüing worden eendrietal verondustellingen ge

maakt 

I. De vloeistof heeft een hoge specifieke warmte en thermi8che ge

leidbaarheid. Ze zal zich.dus ale een warmte-reeerToir gedragen. 

De temperatuur in het gebied vleeil'ttof-gas zal cenl'ttant zijn. 

2. Veranderingen in lP,V,T) zijn klein, dus ia een linea.riseriug 

mog~lijk, en zullen f en cp consta.nt zijn. 

3. In het gas is de druk onafhankelijk van de plaats, en ia alleen 

een functie van de tijd. 

Veronderl'tteld mag worden, dat de thermische demping alleen haar oor

zaak vindt in de warmte-geleiding II • In vergelijking (5) zijn als enbeken

de aanwezig ~ , b , en P • Aangezien we hier de th~rmische demping be

schouwen, w~rdt dit .Y , bth , en P • 



Bij compressie van de bel wordt op het gas arbeid verricht ( dW }. 

Dit zal een toename van de inwendige energie van het gas betekenen 

( dU ), en tevens warmte-transport (dq}. ~e warmte die tengevolge 

bierv&n van de bel naar de vloeistof stroomt, gaa_t in de vorm Vö.n 

geleidings-w&rmte. Dit aeeft dus 

dW = dU + (-dq) 

Combinatie van deze v•rgelijking m~t de ideale gaswet geeft 

• ••• ( 7) ()(RB,) • 
= ot 

d'ff . ..t'f' ... t . \(, . ~8} met n
1 

= thermi~che 1 us1ecoe 1c1en = p S •••• 

.a k,-:. t~f!.'I'W\.i.)cJ..t. ~e.\.iic.l:~V"h&ti. 
moet ·voldoen aan de volgende randvoorwaarden 

." .. ",0 + e 
De eplosaing (R 9) 

I 

I. ( lt 9, } ::: 0 

2. ( R Ef,} = 0 

voor n = 0 

veor ~ = u, dus voor K = R• 

Substitutie.va.n e. = y exp (jwt) met y = y ( R ) 

geeft 

Ry 

met 

en 

in vgl.(?) 

..... (9) 

•••• (10) 

•••• ( 11) 

Hierdeor ia de temperatuurverdeling in de bel bepaald. ~et behulp van 

deze ~~mpera.tuurverdeling i~ het mogelijk het volume van de bel te he

palen. 

Het volume van de bel ia alleen afha.nkeliJ'k van de druk 1 P ) 
' opp_ 

ep de bel, en van de temperatuur in de bel, dus geldt 

-v = 'V ( 'Popp. Je,) 

Door vergelijking van twee verschillende "toestanden '' van de bel, is 

het mogelijk de volgende uitdrukking a.t te leiden voor de volume-veran

dering 



v --= ••••• (12) 

Hiermee is een uitdrukking v~or de volume-verandering gevonden, die 

gesubstitueerd kan worden in de bewegingsvergelijking ( 6 ). 

Uit de nieuwe complexe ve~gelijking kunnen dan zowel (bth.w) ala ook 

de k gevonden worden, want (bth.wJ komt in de imaginaire ter van de 

vergelijking voor, en k in de reile tera. De k verschilt van de kad(5bJ , 

wa.nt het proces is polytre•)p. 

Substitutie van vgl. (11) in vgl. (6) geeit het volgende. 

De bewegingsvergelijking is 

Deze kan ook als volgt geschreven worden, waarbij dan het linkerlid van 

de vergelijking de " lucht " termen bevat en het rechterlid de " water " 

termen 

Na-substitutie v~n (11) in (13.) vcrkrijgt men 

••• (14) 

Voor het. uitwe_rken van deze vorm is het no,,dza.kelijk ~ anders te schrij

~ bevat een complexe grootheid oncter het wortelteken. ven 1 

z l ~ 

Stel 'f, = (_I -tol) -rp' 
dan geldt 'f, = (1+1) 'Á 

~~ = I. . rf l. I I 

Wan!leer dit ingevuld wordt in ( 14), en tevens de coth ( th U. ) r, o 
wordt, vindt men 

emgewerkt 

•••••• (15) 



Bet linkerlid k.aa -.ereen•oudlgd worden da.a.r 

wordt da.n 

Na. sub.sti tut ie van ( It>) in (15) en· 8pli tsing in 

het mogelijk de k en .de { ~- ) t,e vinden 
K . 

SC:""'(l.~~ T Hl4.1 (1..;1 ~,) { --
(1.11 ~~ ~ \ ~ ... , (t;., r~.; - <.H c. !l.lfl,) rA ~~~ •• ~ 
\ I ~~"-~(t;,R.)- SL'~{~~~.)+ 'l.;,~. 

~1~(2;,~.) _cdt(2A~,) 3(1'-') 

s 0~ 10 , het 

•••• (16) 

Re. en Ia. dePl is 

( 
I . 

1- IJ.~l . ,.,i 0 •••• (17) 

zp, Y(~ 
J .,. 

! tr·') , 
Deze benadering geldt, daar voor onze beschouwing ( 1.0 R0 ~t.S~) 
geldt dat 2 '/J, ~0 ~ S' 

oftewel ...... (19) 

Dus geldt 

;P. 
:rv; • ••• (20) 

. met l ,-.,. 1(j-1) (1+ 1({-1)} 
1_,?, ~0 1 ~ ~f) 

•••• (21) 

waarbij o( een currectieta.ctor is die de·ma.te Vli.~ atwiJking van 

de adiabatische toestand weergeeft. 

Door de oppervlakte-spanning van het water ten' opzichte van het ga8 

in de bel, is nog een correctie nodig, want de in.sta.nta.ne druk buiten 

het _beloppervla.k is ten gevolge •a.n de oppervla.kte-s,,a.nning versebi 1-

lend van di~ in de bel. 



Definieer de stijfheid van de bel {k') als 

k' = - (. ?> P/)· 
0 v., 

•••• (22) 

met p • 
2 = druk op het beloppervla.k. 

~ :;; oppervlakte-spanning. 

R. = inatantane iJelatraal. 
1 

P. = inatantane 
1 

druk in de bel. 

vi = inatanta.ne volurne va,.u de bel. 

1). ::: ( p2• + 1f) ( ~/ 1 v,· . 
dan geldt 

Gebruik makende van het feit dat het een pelytroop proces is~ ia af te 

leiden 

k' = -(#,) = 
r po ~ 
Vo o( 

111et. g 
• ( I + 1':rr: - l~ f:RJ 

2.2.2.3~ Stra!inga demping. 

••••• ( 23) 

•••• ( 24) 

In een compreasibele vl0eistof zendt een pulserende luchtbel een deel 

van zijn energie uit in de v•1rill van geluid!'golven. 

De bel is op te v~tten alti een enkelvoudige, vuntvormige geluida

bron,_lfant de straal van de bel is veel kleiner dan de golflengte van 

de geltiidagolf die de bel ui~zendt (= golflengt~ van de ge~xciteerde 

geluidsgolven). 

Voor d~ snelheidepotentiaal g~ldt 

)) fl.:-
o <trrR 

-tevens geldt 

Na substitutie kr1jgt {3) de·n.a.volg~nde gedaante 

•.•• (3) 

•••• {25) 



•et R = •fata.nd 'fït.ll het beschouwd•~ punt, waarin de anelheidapotentiaa.l 
-

wordt bepaald, tot het centrum van de bel. 

c, 1 = geluidssnelheid in water. ,_ 

Velgene de definitie van de acouatiache dr~k (pa) geldt 

PQ.. = f -I f 'ï ••• (26) 

•et Pa - p (dfl..) _l.lrt. ••• (27) 

p = r exp (jwt) ••• (2ti) 

p'' • drukverandering ep beloppervlak ten gevolge vun 

volumeverandering. 

gebruiklilakende van vgl~(23) geldt 

p"=-K'?' 

Substitutie VdD (2tl), (29) en l30) in (26) geeft 

Teven•. geldt (Wo ~"~) :::::' _L , dus voor w ~I 0 ,w 
c 1S' 0 

keurig \. .t . 

(t:~.) ii + 

hieruit volgt 

met b 
rad, 

· .... ~30) 

_op I~ onnauw-

•• · •• ··(J2) 

••••. t3~) 



~.2.2.4. Visceuze demping. 

Dit hoofdstuk is geheel afwijkend van da.t wat De:vin zijn artikel over 

visceuze demping heeft geschreven. Ter nadere i~form~tie zij vermeld, 

dat Devin op een ~oor ons niet te b·egrijpen wi.jze heeft trachten a.an 

te tonen dat bet geb.ruik Tan de dissipatie-functie, zoals deze in de 

Tergelijking van Navier-Stekes yo.orlwmt, niet geoorloofd zou zijn yoor 

het on(lerha.vige pr.obleem •. De~~e dis&ipa.tie-functie ie door_ ons als basis 

gebruikt Tan de afleiding Tan de_ Tisceuze demping. Het- door ons gevon

den resul~&a.t steat op een factor 2 na overeen met de door Devin geTen

den waarde. Uezien de ondergeschikte rol die de Tisccuze demping speelt 

in de tetale demping, ia het weinig zinvol de oorzaak Tan d~ze verschil

len nader te gaan eaderzoeken, te meer daar Devin zijn formule door een 

literatuurverwijaing naar Toren tovert. 

Beschouw een bel in water.dat tot in heteneindige uitgestrekt 

gedacht wordt. We trachten de dissipatie te bepalen, die een ge~olg is 

Tan het groter en kleiner wordèn van de bel. 11 ,. Deze energie-dissipatie 

kan gedacht worden zijn oorzaak te Tinden in-de waterschillen. rondom de 

bel, die bij het kleiner worden van de bel dikker worden, en kleiner Tan 

opperTlak, en bij het uitzetten van de bel dunner worden en een groter op

perTlak krijgen. 

De disaipatie.functie geef~ aan de hoeveelhei~ energie die per secende 

per Toluae-eenheid gediasipeeid wordt. De dissipatie-functie voor dit pre

ces, waarbij het Wd.ter incompreasibel veronderstelu wordt, en er alleen 
. ()V 

een v r bestaat\ dus 751 = ~.s.. = 0 ) , heeft de Telgende Torm 

cf =~.JA f ( ~/+1(-f-/j ..... \35) 

De contim~ïtei tavergelijking heeft· voor dit proces de Tolgeode vorm 

oftewel 

= - '-(~) ••••• (36) 

Suostitutie van (36) in (·35) geeft 

••••• (37) 



Stel de bel beweegt Tolgens . 

K = R + A cea(wt) • 
met R = instant~ne straal van de bel. 

R = ~tra~l van de bel in rust. 
0 

w = ~1T'tj 
1= frequentie van de belcumpressie en expansie. 

Dan geldt ••lgens de conti~uiteitaTerg~lijking 

differentiatie naar de tijd geeft 

4 -rr R:l R = 4 1T 

dus geldt 

Uit \38) velgt 

• 

') . 
r.. r 

• 
R 

R = - A w ain{wt) 

Substitutie Tan (41) in \40) geeft 

• 

t 

r = - A w 
2 

r 
ein(wt) 

hieruit volgt = -
2 

A w R 

r 
t) ... sin(wt) 

Substitutie van (43) in (37) geeft 

Voor de totale dissipatie zal dan gelden 

V) 

@ f A2 2 R4 
12/-

w = 6 
r 

R. 

een nadere uitwerking heeft als resultaat 

••••• (39) 

•••••(ltO) 

• •••• {41) 

••• .;.(42) 

••••• (43) 

••••• (44) 

••••• (45) 



(R
0 

+A . cos(wt) _) •••• (4o) 

Tevens geldt 
l 

-j; = "fT R.l ~ = _ 't 1f{ ~.+A 'o-1( w't)) ft w s V....(w"t) 

dus (_'V): {t6 11.! 1'1 1w' J ;...'(wt V· 00 +W (<ri( wt)) .... ( 47) 

_6. cvJ 1 

Met behulp van de uitdrukking B = 
2 

(48)is de dissipatie-

coëfficiënt te bepalen, immers B = t1 
\ 

Ter verkrijging van een juist resultaat zullen allereerst de totale 

( -:, )2 . dissipatie en de totale y per seconde bepaald moeten wor-

den. 

Dit geeft 7' 

+fiY«X= 
() 

lj1• 

rf;-jiY)~· 
• 

'i' 

l6 Tf l 19 l w l no 'I f s:... ~ { w t) d t 

0 

••••• (49) 

••••• (50) 

Met be~ulp van de vergelijkingen ( 47 ), (4o) en (49) volgt voor de 

dissfp&tie-coëfficiint 

b . = 
VlSC. 

••••• (51) 



~.2.2.5. De Totale demping. 

Met behulp van de voorgaande hoofdstukken ia de algemene beweginga

vergelijking voor het bellen-water medium te schrijven. 

• • • I 

~ l --..) + bl:•t V + K V= - P exp (jwt) •••• (52) 

ft 
met m~ ; 

4 rr !?. -
•••• (53) 

b tot. = bth. + b str. + ~ 
visc. ••••• ( 5Lt) 

k' = 
;Po 2 
vtlf 

0 

••••• (55) 

Ter verkrijging van een beeld van de grootte van deze dempingRterNen 

ten opzichte van elkaar, is vo~r w = 104 de frequentie-afhankelijko 
beid van de verschillende di~s~patie-coëfficiënten in grafiek uitge-

zet, zie hiertee grafiek nr. 2.~.~.5.a 

Substitutie van de gevonden waarden voor bth. , bstr. , en voor bvisc. 

geeft de volgende uitdrukking 

b • 
tot. ••••• ( 56) 

• •••• (57) 

De benadering die aan vergelijking ( 5b) ten grondslag ligt, i." dat· 

R ~~ > 5 • A.a.n 
8 

deze voorwaarde wordt altijd voldaan, daar 

R .. :2400 Q 
0 w 

G 



Het is tevens moge! ijk voor "ot' en voor "g" een benadering te vinden, 

i JUlers 

o( ... 1 r = I 

g = = I + 

lt 
voor w ~ '-t0ü0 voor w

0 
=10 

I ~ ounauwkeurightdd. 

a I voor 

met 

Hieruit blijkt da~·Tergelijking (57) yereenyoudigd kan worden tot 

k. = ( ó~J ..... ( 5ti) 

l"ó 
met de yoorwaarde dat 

•) 

I. H. ~ lU-.. cm. 

2. w niet te yer Terwijderd Tan de • 0 • 

••••• (58a) 

ln Appendix V is een numeriek oyerzicht gegeTen Tan de waarde• T&a b t , s r. 

bth.' b Tl·ac.'-~n b.tet. 1 t · t · a s unct1e van de requent1e. 

In de yoorgaande hoofdsttlkken. is bij bepaalde .berekeningen het water als 

incompressibel beschouwd. Ter yerkrijging van eea juist overzicht worden 

de argumeat!n voer deze incompresdibïliteits beschouwing biereader herhaald. 

I. Bij de afleiding van de bewegingavergelijking mocht het water als iacom

presaibel beschouwd worden, aangezien u< golflengte. 

2. B~j de viceuze demping werd het water als incompreasibel beschouwd. Dit 

waa echter een eerste benadering, en daar het verschijnsel zowel T&or cem

pressibele als Toor iacompresaibele media geldt, en de compressibil~teit 

geen essentiële Teranderingen geeft, is deze benadering te reehtTaarcligen. 



2.3. D-E M P I N G 

.H l!! L L E N. 

'l' E N G E V 0 L G E VAN MEERDJt~RE 

Bij ue beschouwing Vdn méerdere bellen, wordt uitgegaan van de ver

onderstelling dat de aanwezigheid van de andere bellen het deiiilings-

patroon voor een bel, zoals besproken in hoofdstuk 2.2. 

Invloeden. 

niet Zc1.l be-

De gevolgue gt.!da.chtenga.ng bij de uitbreiding van de enkel bel naar meer-

dere bellen is de volgende geweest. Met behulp van hoofdstuk 2.2. is het 

aogelijk een uitdrukking te vinden voor de co11.presaibiliteit van het sys

teea, dat bestaat uit w.~ter en een enkel bel. Teven.s ia het mogelijk bij 

aanvaarding v&n bovengenoemde verenderstelling •T~r de wia8elwerking tus

sen de bellen, een uitdrukking te vinden voor de cempressibiliteit van een 

~:~ysteea, dat beat&ät uit w&ter en aeerdere belle.n. Gebruik 11.akende van de

ze èempreesibiliteit is het mogelijk de voorLplontingsenelheid van geluids

golven in dit water-bellen· 11.edium te bepalen. Deze snelheid ie een complexe 

grootheid, waarbij het imaginaire deel een ma~t is voor de demping van ge

luidsgolven in dit medium. 

Een lopende golf kan &ls volgt geschrevea worden 

Cf a A exp (j(wt - kx) )• ••••• (59) 

stel ••••• (t>O) 

Uit (59) en (60) volgt 

••••• (61) 

Hieruit blijkt dat een coaplex golfgetal ( of een complexe geluidsanel
- w beid, G & ;ë ) op ket gedrag Y&ft de lopende golf een dempende invloed 

heeft, de gelffunctie 'f is i.IIUilmers te eplitsün in een lopende golffactor 
I 'f • A exp ( j(wt - k

1
x) ) , en ~en deiopingafa.ctor ex11 (k

2
x) 

Volgens Weod10 
geldt voor een gas 

* =- _!_{~) . v~ op 
••••• (b2) 



en 

met 

( = 

*= 

I 
---I 
~f ;(-

compressi l>i li te i t 

V = rustyolume 
0 

V ::: ins·.&ntane yolume 

p "' aangebrachte druk op het water-bellen systeea 

c = geluidssnelheid 

f .. dichtheid 

••••• (63) 

Het zal ya.n invloed zijn op het proces a.dia.ba.tisch, dan wel i,sotroöp, dan 

wel polytroop is, lll<La.r dit is reeds verwerkt in de uitdrukking voor de V 

( zie hiert"oe de vergelijkingen 12, 14, 17 en 20- ) • Voor het water geldt 

dat het proces isotherm is. De geluidssnelheid mag dan als yolgt geschre

ven worden 

I 
.~ ••• (h4) 

= Vj1f' c 

Eigenlijk geldt yoor het water van 8 °C dat 

c 

De ceJai)ressibiliteit Tan water is uit de litera.t..mr bekend. 

Het is nu megelijk een uitdrukking op te achrijTen Toor de tota.le compres

sibiliteit , en-wel 

-. vtot. *t.t. = vlucht ~lucht +V ~ 
wa.ter ~ater •••••• (65) 

dus geldt eTeneens 

••••• (66) 

Voor de compressibiliteit Ta.n het ga~ kan de navolgende uitdrukking ge

achreTell werden 

•••• (t..7) 



met V
9 

= Tolwae v&n een bel in rusttoestand. 
3 N = aantal bellen per m • 

Substitutie Tan (b7) in (~6) geeft 

••••• (bH) 

Voor VI = 10
4 ( H.. - t} lBDI) ... 

0 Q 
en N =· xo5 bellen per 3 geldt 111 

vl 
3,5 I0- 3 . 

V 
w 

, dus "= U,9965 
V tot vtet 

V w 
3ij het stellen Tan = I , wordt een fout van 0,35 ~ gemaakt. 

Dus kan gezegd worden 

* = tot. 

TOOrN< 3,5 • 105 .. 

+ I[ 
water 

op I 1s onnauwkeurig. 

De bepaling Tan de -tt1 bel geschiedt als volgt_ 

De bewegingsvergelijking voor een bel - water systeem luidt 

met b t ~ bth + b t + b· . t• • • s r. v1sc. 

••••• (by) 

••••• (70) 

·Stel V = 'J exp (jwt) 
I 

, en substitueer dit in (70), dit geeft 

p 
(7" ~:!) "))= 

I 

Zie naar aanleiding van deze formule teTens Appenuix B. 



Per definitie geldt dat 

*lbel = -~a~) 

dus geldt 

itl bel 
J(V, + v)-

() p --

Subetitutie van (71) in (69) geeft 

oftewel 

Stel 

dan geldt 

- I 
*tot. =/: N Vo .-~~,-[-~-~-" -w-tr_K_' }.,.+_/_w-:-~,~-t\ 

K tot. 

K 
tot. 

Volgens vergelijking (63) geldt 

I 
c = 

.... (7:!) 

••• (7'*) 

••• ( 75) 

••• (7b) 



Uit (76) Tolgt zowel de demping als ook de c h , en wel p • 

I 
( in m/s ) c = ph. ~(f) 

••• (77) 

1- ( z; L) ( "'1t1...). 8. tFJJ ... [7f-) (do/:._·)·(78) 

De ~ is als Tolgt gedefinieerd. 
-

Stel de dempingaterm van de golftimetie is , dan is cl= A 

De Torm ( ~) 
c. 

is gekozen, omdat dit het rekenen Tergemakkeli.jkt. 
I . 

;:)ubstitutie Ta.n (76) en (77) en (78) geeft 

Uitwerking geeft 

c 
ph.-= 

1 

•• (79) 

••• (HO) 

•••• (81) 

De enige Tariabelen die na. denkbeeldige sullsti tutie Ta.n K
1 

en K
2 

in· de 

c h en p • 
overblijven zijn N,. w, w • 

0 



\ 

Bij nadere bestuderinh van de vergeli,jkingen ( 74) en ( 75) blijkt het 

mogelijk te zijn dat er een negatieve compressibi li te i li optreedt. Voor 

een toelichting hierop wordt verwezen naar de Appendix C • Hier zij al

leen opgemerkt dt&.t in het artikel va.n Meyer en ~ki1dzryk hieraan geen 

aandacht wordt besteed. 

Ter verkrijging van enig vergelijkings Jll8.teriaal, zijn de o< en 

cph. ~itgerekend volgens twee methoden, te weten die van Meyer en Sk~dzryk 

en die zoals hierbt•ven beschreven. Verondersteld is een w - = 10
4 en 

- 0 

a. N= 103 , b. N = 1u5 • Voor een grafische weergave van deze re-

sultaten wordt verwezen naar de grafieken 2.3.a en ~.3.b • 

~ie naar aanleiding van het verloop tevens Appendix D. 

In het artikel van Devin wordt de demping uitgedr~kt met-behulp van 

d , en Meyer en Skudzryk gebruiken o( • Het verband tus~en deze twee 

grootheden wordt in Appendix E afgeleid. 

In Appendix F worllen de bewegingsvergelijkingen van Devin en Meyer en 

Skudzryk vergeleken. Dit wordt gedaan omdat ze op een verschillende manier 

zijn afgeleid. Ze blijken identiek te zijn. 

De bepaUng van de gel.Jids.snelheid_ is alleen geschied ter verkri.j

ging van meer vergelijkingsmateriaal van onze theorie met de literatuur. 

Doer ena worden geen mètingen verricht ter bepaling van de ..-oortpla.ntings

anelheid van geluid in een medium bestaande uit luchti>ellen en water. 



J. 0 P d T E L L I ~ G. 

3~1. Inleiding. 

3.2. Zend en ontvang gedeelte van de opstelling. 

3.3. Productie van luchtbellen. 

3.4. Volledige opstelling. 

3.1. Inleiding. 

In tegenstelling tut de opstellingen, zo~ls wij die iri de literatuur 
I 

aa.ntroffen, verkiezen wi,i die, Wü.arbij de voortplantingasnelheid van 

de geluidsgolven en de voortbewegingsrichtirtg v~n de bellen loodrecht 

op elkaar staan. 

De reden voor deze keuze is, da.t het nu mogeli,jk i., de stromtng Ta.n het 

bellen -water medium niet te beïnvloeden. Hierdoor zijn de eventuele 

toepassing•mogelijkheden van deze meetmethoden voor belgrootte b~paling 

veel groter. 

Hierbij zij opgemerkt dat het vovr ons een Traag is of deze a.cous

tiséhe methode wel een zinveile manier is 0111 de grootte van luchtbellen 

in water te bl!pa.len. llegrijpeli.ik-:rwijs heeft deze vraag ti,jdena het af

studeerwerk geen aandacht gehad, daar het onderwerp gesteld werd, onaf

hankelijk van toepa.ssingsmogeli,jkherlen •. Voortzetting van het onderzoek 

zal een antwoord kunnen geven op de bovenge~telde vraag. 

3.~. Zend en ontvang gedeelte Vd.n de opstelling .• 

Hieronder Tolgt een schema vun de opstelling. 

!te.. 



met T.G. a toongenerator ( Peekei , UC oscillator , type 31B ) 

">) = verdterker ( MB Electronic:-; , Power amplifier, model 

2120 MB)' 

T.E. 

opn. 

P.A. 

se. 

= trillingsexcitator IOoodman EA I25U ) 

= opnemer ( T.H.E.) 
= piezo amplifier ('/i.1Y'O- ~e..t.c..,.. Corp • • rr-~loOIA.~,) 
= ka thudestraa.losc i llogra.tJ.f ( Phil ips , PM 3220) 

De geluidsgolven in water worden in water gevormd door ~en membraan, dat 

door een trillingeexcitator wordt aangedreven~ Deze excitator he~ft een 

parabolieche karakteristiek Vtl.n de uitwijking u.ls · fanc tie vim de frequen-
1 

tie., in het gebied dat door ons gebruikt werd, te weten l000-5UOO Hz. 

Zie ale toelichting hiero~ Appendix G. De trilliugsexcita.tor krijgt zijn 

signaal van de toongeneratot viu. een versterker, die speciaal ~ntworpen 

is voor de gebruik~e trillingsexcit~tor. 

In het begin is gedacht aan metingen in een bak, waarbij aan dP. ene zijde 

de e.tcita.tor geplaatst worlit en 'tLu.n de overzijde de opnemer, met de bellenw

kolom tueeen excitator en opnemer. Met deze proefopstelling bleek het mo

gelijk de idee, die ten grondslag ligt au.n dit afstudeerwerk, tP. test~n. 

We vonden namelijk een duidelij-k versebi 1 in signad-l op de scope, als we 

exci ta.tor aanstoottén met een frequentie die in de bl•urt. ligt van de eigen

frequentie ~an de bel, en dan achtercenvolg.ns met en zonder bellen maten. 

Deze verschillen waren zelfs bij een enkel bel zeer groot. 

Dat hier geen verdere metingen aan gedt~.an zijn, vindt zijn oorzaak in de 

grote onvolledigheid van de opstelling, waardoor metingen vrij zinloos zijn. 

Het enige dat uit deze resultaten besloten ~erd, was dat he~ mogelijk leek 

op dit gebied tot resultaten te komen• wanneer de opstelling grondig· verbe

terd zou worden. 

Bij het zoeken naar een drukopnemer bleek dat onderwater drukopnemere noch 

in Nederland~· noch iri Euro~& te verkrijgen zijn, althans voor zover ons be

kend. Aangezien we voor Amerikc&., waar ze wel te koop zijn, rekening 11oeten 

houden met zowel een lanie levertijd alsook hoge prijzen, waren wij bijzonder 

gelukki& toevallig te vernemen dat Philipa in het verleden de ontwikkeling 

en fabricage van onderwater drukopnemers in opdracht heeft uitgevoerd. 



Gezien de lange tijd sindsdien verstreken, bleek het mogelijk een oud 

exemplaar mee te nemen. Deze opnemers waren uitgerust met een Seignette

zout krietal. Voor een schets van dez opnemer zie Appendix H • 

De hygroscopische eigenschappen Tan Seignette-zo1:1t leverde moeilijkheden 

op want zelfs op de meest onwaarschijnlijke Aanier kwam er water in de op

nemers. Het Seignette-zout verliest bij Tochtig worden blijvend zijn 

piezo-electrische eigenschappen. Ten gevolge llierva.n hebhen wij het Seig

nette-zout Terv~ngen door P.Z.T. (lood-zircoon-tit~n~at) • 

'l'oeTalligerwijze kwamen wij in contact met T.N.O. nen Ua&g, waar wij Ter

namen dat er een andere geToeligere methode b~sta~t, dan die door ene in 

eerste instantie gebruikt. Deze methode berust o~ de kromtedtraal-veran

dering Tan het membraan bij doorbuiging. Zie hiertoe Appendtx H. 

Een andere moeilijkheid bestaat in het moeten dempen van de geluidegolven 

zonder dat er reflectie optreedt, Deze demping is noodzakelijk wil men een 

lopend~golf patroon verkrijgen in de buia. Een lopende golf heeft, zoals 

te begriJpen zal zijn, een bijzonder groot voordeel ten opzichte Tan een 

staande golf. Deze laatdte golf-geeft im111ers bi.i de berekening van de am

plitude verandering van het· signà<-1 vü.n de opnemer, onder inTloed van de 

bellen, een zeer ingewikkelde formule. 

Geen reflectie wil zeggen dat de ( f c ) constant moet zijn bij overgang 

T&n het water naar het dempende mà.terta;a.l, immers 

.lt =reflectie coëfficiënt ( O(R(I 
(oe.) - (f (.) 

) = J ' 1 
(ft.), +(fC )2 

Door het TNO Den Haag werd gesuggereerd het deinpende materiaal te laten be

staan uit vieceuze oli.e en ga'"'sjes. Zijn auggestie was gebaseerd op gunsti

ge resultaten met dit deulpende systeem in een hoger frequentie gebied. 

Voor een tekening van bet. gebruikte systeem met een Terklaring Tan het prin -

cipe waarop het berust, zie .Appendix I • Op dit moment het•ben we zeer sterk 

de indruk dat het niet tot de gewenste resultaten leidt, want het !!!taande

golf patroon blijven we behouden. 
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In de literatuur vernamen wij dat er dempende ruabersoorten hestaan, 

ea wel gemaakt door de firma Goodrich N.V. Bij navraag in Amerika, via 

het uederlandae agentschap, bleek· er een rubbersoort te bestaan, dat wei

nig reflectie (-12 dB ) en een redelijke demping i2u~B ) heeft~ In Appen

dix J is een overzicht te vinden va.n de vinden van de interpretatie van 

dit dB-begrip. 

Het ia voor mij niet ~eer mogelijk gebleken deze rubbersoort toe te passen 

in de ~pstelling, daar het nog in bestelling is. 

Als algemen opmerki'ng bij deze dempiligsproblemen kan gezegd. worden, dat er 

meerdere dempingsmetboden en materialen be,=<taan, maar dat de toepassings

gebiedenbij hogere frequenties liggen dan de d~or ons gebiuikte f~equenties. 

Zie voor een overzicht van de bestaande d mpingsmethoden de litera.tuur18• 
I 

Tijdens het beproeven va.n de opstelling wa.s het niet mogelijk reproduceer

bare metingen te verkrijgen. Na enige tijd bleken niet de opnemers hiervan 

de oorzaak te zijn, maar de koppeling van membraan en excitator. De opne

mers zijn d•or T.N.O. Den Haag geëikt en zeer goed bevonden. Zie hiertoe 

Appendix K. 

Het plateau van de excitator moet bij voorkeur niet gebruikt worden als mem

braan, d&dr dit niet waterdicht i~ ten opzichte van de reat van de excita

tor, en het. plateau een klein eppervlak.heeft, waardoor de intensiteit~ 

de golf kleiner wordt dan mogelijk is. Hierdoor bleek het noodzakelijk een 

metalen membraan te maken, dat door rubber met de buiswand verbonden ia, en 

door met&al met. de excitator. Voor.de vermen de eigenf1equentie , in lucht, 

Ta.n ~e ko~!'eling tussen membra.an en excita.tor, zie Appendix L. 

Het bleek da.t de eigenfrequenties in lucht hoger liggen da.n in Wä.ter, althans 

voor de twee modellen die zow~~ in lucht alsook' in water gemeten zijn. 

Het doel dat •e ons stelde was de eigenfrequentie zo beog mogelijk te maken 

en da.a.rin aeenden wij enigszins geslaagd te zijn met het laatste membra.an

excitator koppeling ontwe~p. 

Aangezien echte~ bleek, dat ook bij dit la.a.tste ontwerp een niet volledige 

repreduceerbad.rheid te verkrijgen w-aa, hebben we genoegen meeten nemen aet 

een kleinere intensiteit van de geluidsgolf en hebben het plaUall van de 

exeit•tor al• mewbr&an gebruikt. Hiertoe hebben we het pla.tea.u aet araldiet 

waterdicht gemaakt. 



Ter bepaling van het signaal tiat de trillingaexcitator van de toongene

rator ontving en haar frequentie-afhankelijkheid, werd deze-spanning met 

een buisveltmeter gemeten, waarbij geen frequentieverandering ten gevolge 

van de versterker verondersteld werd. Voor de reguitaten zie Appendix M. 

Wij mene hieruit te kltnnen concluderen, dat de oorzaak van de niet repro

duceerbaarbeid van dè metingen niet hierin gelegen is. 

Boe groot de instelonna.u·wkeurigheid va.n de toongenerator i~, tt.l tha.na voor 

de honderdvoudige frequenties tussen tiOU en 35Uu Hz. • ~lijkt uit Appendix N 

·Deze metingen geschiedden deor meting van de trillingstijd van de wissel

spanning, die de toongeJ}erator a.fgeeft, met behulp va.n een Beckman-teller. 

De instelonnauwkeurigheid blijkt bijzonder h.ag te zijn ( < 10, I tJ, ) • 

Voor enkele 1aetingen waaru·i t de toenemende reproduceerbat1.rheid rluideli,jk 

blijkt, zie Appendix 0. Hierbij zij opgemerkt dat bij deze metingen, waar

bij bet laatste ontwerp excita.tor-membraan koppeling gebruikt werd, het 

signaal va.n de opnemer bij een b'epaa.lde f1·equen:tie, in de tijd niet veran

derde. 

_Met een capa.c:i. tieve verpl.ataingsnteter, ·• werden metingen gedaan aan de Ter

pla-atsing in lucht T&n op de excitator bevestigde membra.an-excitator koppe

ling ayatemen. Zie hiertoe Appendix P. 

De vèortpla.ntingasnelheid van geluidsgolven in water, dat zich in een buis 

bevindt, is niet gelijk att.n I50U me~er per sec~nde, tenzij de buiswand een 

grote dikte beeft, en gema.tt.kt- is van materiaal met een hoge Young-morlulus. 

Voor een toelichting hierop zij verwezen na~r de litera.tuur 15 en Appendix Q. 

Men zou de opmerking kunhen pld.atsen da.t de opnemer ook Tia de buie trillin

gen o_pneemt, en niet alleen via het wttter. Metingen gedaan om de invloed Tan 

de buistrillingen te bepalen wijzen uit dat de bevestiging van de opnemer in 

de wand zodtt.nig is da.t deze invloeden te verwaarlozen zijn. 



In de door ons gebruikte opstelling zijn de golven die we exciteren vlak, 

daar aan de voorwaarde vold&dn is, dat de golflengte groter is dan de dia-

d b . lb D lfl . i . 1 " d b . aeter vM.n e u1s • e gG en&'te 1s Dl n1maa ongeveer -.Ucm, en e u1s 

heeft een inwendige diameter van 6,o cm. 

In Appendix R is een overzicht gegeven van de te verwachten sign~len van de 

opneaere bij metingen in lucht en in water bij verschillende'111terkten van de 

geluidagolven. 

Ter demping van de trillingen in de buis ten gevol~e van de mechanische tril
I 

lingen van de excit~tor, zijn koppelstukken in de opstelling aangebracht, 

zie hiertoe Appendix s. 



3.3. Productie van luchtbellen in -water. 

Luchtbellen in wû.ter kunnen gemaakt worden met behulp van in,ject.ienaa.l

den. Hi~rbij moet er zorg voor gedragen worden dat alle na.a.lden aangeslo

ten zijn op lucht met dezelfde druk. Dit is verwezenlijkt met de opstel

ling zoa.ls deze geschetst is in Appendix T. Het is met deze opstelling 

mogelijk gelijk en gelijktijdig het debiet van iedere na.ald te veranderen. 

Het verschil in volume tussen de bellen a.fkomstig van verschillende in,jec

tiena.a.lden, iit hierdoor zo .klein mogeli.ik gemaakt. 

3.4. Volledige opstelling. 

Betreffend~ de volledige opstelling ( zie foto nr. I en Appendix U ) ia 

de opmerking te maken, dat de ret leetie aan de overghng van wa.ter naar 

water met bellen, vergeten is. Er zal immers reflectie optreden ten ge

colge van de (f c ) verandering. Hierbij moet worden opgemerkt da.t de 

reflectie fornmle, zoals veraela in deel 3.3. van dit hoofdstuk, betrek

king heeft op reflecties aan de scheiding3wand van (half)oneindig uitge-
l'7) 

strekte media.. In de literatuur is afgeleid, dat het mogelijk is in ons 

geval de reflectie te verwaarlozen, daar de dikte van het bellenscherm 
.. 

kleiner ie dan de goltl~ngte. De fout die hierbi,j gemaakt wordt, is da.t 

een drukr~flectie van ongeveer 10 ~ verwaarloosd wordt. De dikte van het 

bellenscherm is ongeveer lU cm., en de golfleng~e is groter dan ~0 ca. 



4. M E T I N G E N. 

Het me~an aan de volledige opslelling ( zie Appendix U, de~l B ), g~ef~ 

aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

De opnemer zit op een vaste plaats in het staande-golf patroon. Een ver

andering van het d~or de opnemer afgegeven signa~l kan dus twee oorzaken 

hebben, en wel 

a. een vera.ndering van de ·~mplitude van de golven, die het staande-golf 

patroon veroorz•ken. 

b. bij hetzelfde golfpatroon op een andere pld. .• ts zitten van de golf, dus 

bij voorbeeld door een phaseverdraaing ergens in het systeem, in plaats 
I 

van in een knuop te zitten, in een buik. 

Hierdoor zal het dtüdeli,jk zijn dat, wanneer er een staand-golf patroon 

besta&~, veranderingen in het door de opnemer afge~even signaal, niet di

rect mogen leiden tot de conclusie dat er of demping of versterking op

treedt. De noodzakelijke phase-yerdraa.ing die tot een andere eoncluaie zeu 

kunnen leiden, na.melijk dat er bij een vergroting van het signaal toch 

sprake kan zijn van een demping, zou zijn oorzaak kunnen vinden in het bel

len-water medium, dat na.tt.urlijk aadere eigenscha.p1)en ver~eont claa alleen 

water •. Gezien het complexe ka.rakt.er va.n het staande-golf pa troon, ende mo

gelijkheid. dat met de bestelde dempende rubber een lopende golf verkregen 

kan worden, wordt afgezien van een beschouwing over de mogelijke oplosain

gen voor bovengenoemd probleem. 

Met behulp van de gemaakte foto's kan men constateren dat de bellen niet 

bolvormig zijn. Wij zijn er, in eerst!'! oenader.in~ van uitgegaan dat de 

dooraaede van de bel, loodreçht op de voortbewe~ingsricbting, een cirkel 

is ,en de doorsni,jding met een vla.~evenwi,jdig met de voortbeweginglilrich-

ting een ellips geeft. rJ.è,-ket .,..._,.&,lt.Lpa;ef:t._va ... •'' c...:".~c.Lvo~~..,.., 

Verenderstellende dat de lange a.s van deze ellips 2a ia, en de korte 2b, J~~~~~ 
..J ia af te leiden da.t het TOl~me van de bel gelijk is aan 

V= 
b 
2 

(a~ + b!..! ). 

Bij gelijkstelling van uit volUJile met een bolvormige bel met straal R , 
8 

vindt men voor R 
0 



en voer deze R geldt 
0 

n t = 3~6 llz.cm. 
<> 0 

Volgens Straaberg~ geeft een verhouding van 

a. : b = 2 : I 

een Terandering van de t van slechts. 2 'fo ten opzichte Ta.n een echte bol
o 

Tormige bel, met hetzelfue·volwme. 

Als eerate opmerking bij de metingen I, 2, en 3 moet gezegd worden, dat 

de onnauwkeurigheid T&n a., waarbij & gedtfinieerd is als 

a = amplitude met bä:llen 

amp~itude zonder bellen 

ongeTeer gelijk i.,.. a.&n u,I • De oorzaak hierTau ligt in de aflees onnauw

keurigheid T&n de scope. 

Bij iedere meting zijn meerdere foto's gema~kt, met behulp waarTan de groot

te T&n de bellen is bepd.ald. Ter illustratie is van iedere meting een foto 

in dit Terslag epgenomert. Foto nr. 2 behoort bij meting I, foto nr. 3 bij 

meting 2, en .foto nr. Lt bij meting 3. Up enkele foto's is een zwarte band 

te zien, dit ia een referentie maat. 

Uit de meting 3 blijkt da.t er sprake ia Tan reproduceerbaarheid, TOoral wa.n

neer de boTeng~noemde onnauwkeurigheid in gedachten aehouden wordt. 

Opmerkingen naar a~n leiding Tan de metingen. 

a. meting I .. 

b. meting :!. 

c. meting }. 

Het grote aantal bellen met f : 3b0U - 3~UU Hz. , ia niet 
0 

terug te vinden in de frequentie-metingen. 

De dempingspiek bij 23UU Hz. (a = 0,5 ) ie niet terug te 

Tinden bi .i de fotografische f he paling. 
0 

!Je a.bsorptiepiekeu bi,j 4~ll0 Hz. (a. , = 0,3 ) ; 500U Hz. 

(a = 0,3 ) ; 5600 Hz. ( a ;: U,3 ) en 5tiOU Hz. ( & "" 0 0 '.:.. J ) 

zijn niet terug te vinden bij de fotografische f bepaling. 
0 



Gezien de onvolledigheid v&n de opst-elling w&a.r&u.n gemeten is, willen wij 

Tolat&an aet de opmerking dat er een duidelijke inTloed Tari de bellen op 

de geluidsgelTen merkbaar ia, doch dat de theoretisch bepaalde resonantie 

frequentie {nog) niet overeenstemt met de metingen. 



5. C 0 N C L U S I E S • 

I. Het is mogeli,jk gebleken, voor de moei lijk doo·r ons te volgen afleiding 

van de visceuze demping, zoals door Devin werdt ge&even, een ander af

leiding te vinden. Deze afleiding g~schiedt op een ~ulgens Devin feutie

Te wijze, wa.a.rbij zijn redenering, waaro• het foutief zotl zijn, niet door 

duideli,jkheid uitblinkt. De twee verschillende afleidingen leiden tot re

sultaten, die op een faetor 2 na, gelijk zijn. Gezien d~ ondergeschikte 

rol die de vi sceuze demping speelt, wordt op cUt ver~chil verder niet in

gegaan, te m~er daar de afleiding va.n Devin eigenlijk ~eba.seerd· is op een 

niet door ons te be~aachtigen literatuur-verwijzing. 

2. De bepaling van de demp1ng van geluidsgolven ten gevolge van meerdere 

bellen, is op een naar ons idee heldere wijze geschied, uitgaande van de 

demping ten gevolge van een enkele bel. Wi,j hehb.en in onze afleiding al

leen gebruik gemaakt van die empirische gegevens, die niet specifiek zijn 

voor dit probleem. Dit staat in tegenstelling tot Meyer en Skudzryk, die 

voor een dempingagrootheid ( ~ ) een empirische waarde invullen. 

3. Wat duidelîjk uit de metingen naar vóren komt, ia de ~nvloed die lucht

bellen in water , hebben op geluidsgolven. Zelfs met een gering aantal 

bellen was het mogelijk een grote demping te verkrijgen~ 

Het waa nog niet mogelijk overeenstemming te vinden tussen de resonantie

frequentie van de be1, berekend uit de fotografisch bepaalde belgrootte, 

en de tre(1uenties waarbij maximale deapin.g optrad. 

Een oorzaak van deze afwijking zou kunnen liggen in de onvolledigheid Taa 

de opatelling. Dit is volgens ons een reden om niet te veel aandacht te 

schenken aan de gedane metingen. 

Er bestaat ook de mogelij''heid dat de bewering van Strasberg9 betreffende 

de geringe invloed TaU de on-rondheid van de bellen, Op een onjuistheid 

beruat. 



6 • ~- l:J E V E L 1 N 0 E N l:J r.; 'f H. Jo~ F F E N D E V 0 U R T Z E T T I N G 

V A N H E T 0 N D E R ~ 0 E K. 

I. Er meet &~ndacht geilehonken worden &án de koppeling t~asen de trillinga

excitö.ter en het membraan. De ..-oorkeur wordt gege..-en aan een afzonderlijk 

daar de inteasiteit ..-a.n de golf daa zal toeneomen, en de ..-erm1ng ..-a.n 

de gelu.idagol..-en beter kaa ge8chieden dan in de huidige ..-orm. 

~. Het ata.ande-aolf patroon zal moeten ..-erdwijnen, wil men goede metingea 

kJnnen ..-errichtea, daar het nu mogelijk is, dat de opnemer in een kaeop 

Tan het ataa.nde-~olt patroon zit, terwijl deze frequentie ~..-ereenstemt 

aet de resonantie-frequentie T&n de bellen. Ia dat ge..--..1 zal Terminde

ring ..-a.n het aiguaal aiet meetbaar zi,jn. 
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A P P E N D I X A. 

Het bellen-water medium beschouwd als een homogeen,isotroop medium. 

Bij de oplossing door Plesset-Hsieh gegeven, worden de individuele bel

len vergeten, en wordt uitgeg~an van een homogeen, isotroop medium dat 

uit water en lucht bestaat. De physische eigenschappen van dit nie•twe 

medium zullen verschillen van die van water. 

Voor een bepaald medium kunnen voortplantingasnelheid en de demping 

v~n geluidsgolven in di~ •edium, bepaald worde~. Dit wordt door Piesset 

Hsieh gedaan voor het bellen-water medium. 

Het zal duidelijk zijn dat bi,j deze beschouwing het geen ver.schil maakt 

of er 100 bellen per a 3 zijn met elk een volume van lee, of dat er IU 

bellen zijn met elk een voiume van IUcc. Tevens blijkt hieruit <lat er 

geen re•onantie-f.equentie kan optreden in deze beschouwin~swijze. 

Door Piesset en Heieh wordt dan ook gesteld, dat hun oplossingsmethode 

•lletm geldt voor t .. :equenties, tlie versebillen va.n de resona.nti e-fre

quenties. pit is in tegenstelling met Murray7a die volgens dezelfde me

thóde als door Piesset en Jlsieh gebruikt, een algemen formule ka.n atlei

den voor de demping. Hierbij beperkt hij zich niet tot frequenties bui

ten het resonantiegebied. Murr11.y vindt begrijpelijkerwijze geen maximum 

in de demping bij de resonantiefrequentie. 

Hieronder volgt het resultaat van de berekeningen van Flesset en Hsieh8 

met 

c I = , .... VcTJ ;<' 
~ bwa &.V -~ c" 

voortplantingasnelheid van gel ,dd in 1 ucht-wa. ter medium 

voortplantingasnelheid 

fv/1 i =-;;;; 
~ = massa water 

l 

~ = m~esa lucht 
I 

ft = dichtheid water 

f, = dichtheid lucht 

van geluid in water 



ur- ( tota.lè dichtheid r I= ( I ) ( ..J_ + 'I} 
I 1", f, ft 

P. 
C ; Jo 7'_ 

luchtdruk in bel in eyenwicht. 

fo = f in eyenwicbt. 

$ -(J!jff.) 
T = temperatuur in bel in eTenwicht. 

0 

C = specifieke wa.rmte lucht. 
. I. 

c2 • specifieke warmte water. 

D = effectieve thernüsche difftlsie • • 
w = !fi'.frequentie va.n de geluidsgolf. 

k "' golfgetal ·= {I+?) { Jf) • (t-t ?1 fat'? J.){ ~) : l(, r i kl. 

Stel golf ~ =A exp(-k~x) exp( i(k1x -wt) ) 

dan 

oft-ewel ( Néper/cm ) 



A P P E N D I X B 

Uitwerking van de voorwadrde dat er geen negatief volume kan zijn. 

Uit de bep~&.ling van de volu.meverandèring van de bel, moet er aa.n. e~n 

voorwaarde voldaan zijn, en wel de physische eis, dat een negatief vo

lume niet mogelijk is. Met.a.ndere woorden 

••• (I) 

Met behulp Tan vergelijking (7Pa) geeft dit 

oftewel 

••• (2) 

2 Het rechterliü van deze ongelijkheid is minima..ll voor k' = m2 w , ofte-

wel bij de resonantie-frequentie. 

De ma.xilll&le waarde va.n ( btot. w) voor w
0
= 10

4 
is IOII. 

Gebruik IDakende van deze gegevens verkrijgt men de volgende voorwa.a.rde 

••• ( 3) 

Substitutie hierv&n in (3) geeft 

P ~ 3400 N/m? • 

Aa.n deze voorwaarde wordt a.ltijd volda.a.n, daar ter vergelijking vermeld 
[ ., ') 

zij da.t een geltlidsgolt ter sterkte va.n 100 dB ( I =10- ""' W/m~ ) , over
o 

') 

een komt met 175 N/mN • 



Toelichting ie de negatieve cGmpreseibiliteit en de eventuele consequenties 

da~rvan op de verdere berekeningen. 

Zoals uit de berekeningen met N = 1u5 bellen per m3 blijkt, is bet aegelijk 

dat de iE", negatief wordL. J>e *~zal nooit negatief worden, daa.r (btot.w) 

altijd positief ie. 

Dat de i(, negatief kan worden, hoewel het in eerste indrak twijfel zou kun

nen wekken, immers Jrukyerhogingen in een gas gaan normalitair niet gepaard 

met een velume-vergruting, is als volgt te verklaren. 

systeem is te zien het massa-veer systeem. 

Hierbij ia de volgende koppeling tussen de twee systemen te maken, en wel 

u R 

, met P = uitwendig aangebrachte druk• 

met R = straal van de bel. 

Dus een negatieve compres~ibiliteit, wat wil zeggen een positieve dP en 

een pesitieve dR, komt overeen met een negatieve du bij een positieve dF, 

want in het normale gèv&l zullen een pesitieve dF en een positie du met 

elkaar gekoppeld zijn, evenale een positieve dP met een negatieve dR. 

Het verschijnsel van positieve dF en een negatieve du treedt op büven de 

resena.ntie-frequentie (w ) , wat duidelijk te zien is in onderstaande 
17. 0 .. 

fiiUUr • 

<et 1Tt ........... ·-· ~· .... ·.-, . 
...". , . 
~ .............. ,, : . ". . ,_ L ,' : . 
Q_c" 

0 '-"o . wl 



Uit de (lrafiek blijkt duideli,jk dat voor w~w1 , een positieve d~, gekop

peld is ai4Jl een negatieve du. 

Het optreden van een negatieve compres~ibilitcit is naar ons echijnt hier

mede voldoende plausibel gemaakt. 

Er rest ons nog de eventuele consequenties van de ne~atieve compressibi

liteit ep de berekeningen, na te gaan. 

De totale coapreaaibiliteit heeft dan de volgende vorm 

, met ~~ en ~~ positief. 

Hier11i t moet de ë bepaald worden, waa.rui t dan weer de c h en de o( te 
p • 

bepalen zijn. 

en 

·' = 

c ph. = 

.. 

I .: 

Vt +f~:. 
I 

RL(#-) 
~.o~ Im.( ~) = b,68 w Im (~) 

c;. 

. 
' I 

Tevens z.~.l ht>t d11idelijk zijn dat aa,t, de navolgende voorwaarden voldaan 

aoet worden 

Deze laatste voorwaarden zijn van belang bij het bepalen van de juiste 

pbaae.hoek,indien er een ke11ze tussen twee hoeken is. 

f&.. ( t-) = R.J. ·(ti') I I . -,)-' = ,I}(} ] ~(V~Ti ~.1· .. (I) 
• - c. lV~+t~ ; 

] ""' { t-) ~ L vf Re ( V ~.+i t( 1 ) ...•• ( 
2

) 



Gr&fi&eh is dit als volgt weer te geTen 

Dus 

~ .. 
tan ~ =-

~, 

~ (l!~,+it(/)= 19
1 

-:1 ~ ( v-~ + , */) ·~ E ' 

Rt! (V'Ifl-ti *'lÎ)= 11 (=--1'1) 

1 ~ ( V ~I .,. i ~} :: B (: - B ') 

Tevens geldt V ~ Jq '. f.~t ( f) ~I *) 
I T ' 

'BI~ ~ ~ i(-1-t- +f~ s~ ( -t) 
J ( 

Volgens de goniometrie geldt 

:. vi-C.rl~7 
.t 

tevens is bekend dat geldt 

•••• (3) 

•••• (4) 

•••• ( 3&) 

..... (4&) 

•••• (5) 

••••• ( ll) 

••••• (7) 

••••• (ti) 

•••• (9) 



Combinatie va.n (7), (ti), en (9) geeft 

(~ {f) ••• (10) 

I •••• (II) 

Door substitutie van (IO.) en (11) in (5) en (o) verkrijgt men 

R' VV~f/~ tf/'-t ~l .. I - ••• (I2a) 

V V*' ..... *''7- ;r I 
I 

B -- I ' I t .. 
•••• ( n~) 

Zoa.ls reeds werd opgemerkt, moet gelet worden op rle goede keuze van 

de phaaehoeken. Uit Re ( t- ) = i V f I • lm ( V ~Y.,.i yt?) blijkt dat 

het negatieve Im. deel genomen moet worden om een positief Re.deel te 

verkrijgen. Evenzo een negatie! Re. ( V~ +L tf:) ter verkri.iging van een 

posi tiet Im. (~). 
~ 

Hieruit blijkt dat niet het stelsel vergelijkingen (3) en (4) genomen 

had moeten worden, maar ( 3&) en ( lta) •. 

Dit geeft TOor A en B de n&Tolgende waarden 

Fl ••• ( [2) 

B:-
• • • (IJ) 



De vergelijkingen (12) en (13) gesubstitueerd in (I) en (2) geeft 

Rt(-:4-l = VL '. 
'-/ .t. 

-7 

Jw. (+) = V f · 
'~- ~t, V~ .,."~ 

Dit geeft voor de c h en de o< de navolgende uitdrukkingen 
p • • 

I 

••• (14) 

•••• (15) 

•••• (Ió) 

•••• (l7) 

Bij vergelijking van (Ib) en (17) met de eerder gevunden resultaten 

voer c h en o<· p • 

cpk.:. • •• (18) 

o<:V . t_ 
f (VK/r ~/7 ..:. llf~} 

- - 7 

••• (19) 

blijkt d&t de formules (Itl) en (19) als volgt geschreven mogen worden 

1 
~ •••• ( 20) 



A P P E N D I X D. 

Een analugie met het bellen-water medium, wa~ betreft de voortplantinga

snelheid en demping van geluidsgolven. 

Betreffende het verloop va.n de .c h en de demping, is het mogelijk een 
p • 

analogie te vinden. Deze analogie toont a.an dat het ge-vonden gedrag een 

meer voorkomend verschijnsel is. 

De anal•gie betreft het dispersieve gedrag van moleculen of atomen in een 
I~ • 

gas • Deze moleculen of atomen dragen electrische ladingen met zich. De-

ze la dinaen oefenen wederzijdse krachten o;1 elkaar uit. In eenvoudige 

voorstelling is een molecuul te beschouwen als een hàrmonische oHcillator 

met een lading (e), een massa (m), een karakteristieke frequentie (w ), en 
• 0 

een dempingafacto-r ( f .Dl ) • Stel "s" is de verpla,ttsing van de lading, 

dan geldt, wanneer de laüing in een uitwendig electrisch veld E is 

d!J +'..Vlhf.s· ef' J:t_ c .. 

oftewel a!;_f ••• (l) 

Wanneér het veld sinusvormig ver}.,opt, geldt 

E = a. Re( exp(jwt) ) ••• ( 2) 

Na substitutie van (2) in (I) .blijkt de oplossing van (I) te zijn 

• = Re ( B exp(jwt) ) 

met B = complexe amplitude. 

Sub•titutie Vli.n (3) in (I) geeft vour B de volgende uitdrukking 

... ( ~) 

met ••• (5) 



Wanneer de re sul ta. ten in grafiek .. vorm worliPn weergegeven, verkri ,jg t men 

onderstaand be~ld 

IBI 
t 

, 
I 

I 

I 

, 

,.. 
I ; \ 

I I \ 

I \ 
\ 

\ 

\ 
\. 

" 
/ -- --- -- -- ., 

' ,. ' --
Wanneer een golf door dit medium wordt gestuurd geltlt 

met 

• = v~~ 
w = voortplantingssnelheid van de golf. 

t: 
'17rN ~ 

Veor een ongestoord meuium geldt 

C: ~~=! ~~ 
Combinatie van (u) en (7) geeft 

met n = n + in. 
r 1 

Uitgewerkt geeft dit. 

..,.~ 

- - .... ...,_.
~-

... w 

••• (t>) 

•••• ( 7) 

... ( ~) 

• •• (9) 

••• ( 10) 



De golffunctie ie 

'f =....,. (- ivJ(t- ~)) 
o.rtewel 

••• (11) 

met k = absorptie-coätfici~nt 

en c a: 
ph. 

= phase-8nelheid. 

In onderstaande figuur zijn cph., nr' en k 1li tgezet <\la functie van w. 

=--~ ... --- -· 

' \ 

-·-: 'P~j (=
.. -.: nr, 

-.... : "' 
y~~) 



A. P P E N JJ I X 

Afleiding T~n het verb&nd tus8en ~ •• 

Q.(Jc .... , ... icwe.J:._,, ~~J!..~~!:;J· 
l-11 je: .,. b x. + K ~ ~ r ~(i ;.V"tJ 

!lt..L ~: x ~(i .ut) 

(r) c.~(l) ao (- ~~...._ + j w 6 t k) X "Á P 

X s X· ;w 

E. 

•.. (~J 

... (J) 

... ('I) 

• . ·P 
(lJ ~ (.'t) :::; x -: I~ ( --- ·-· ~ '11 +BI .. . (S) 

l(v.. ~i~)rjwi>j 

~t J9:: r[ul~) 
(_K,,__,i ~;' + wihi . :. ct) 

:B -~ 'P { KvJ ... tN't,w) 
(y.. w'~) 1 + ,"/ h ~ 

. ··(J) 

... ~ (;) 

.. J_tt)· 



Q b,; (}Vf t.'C c~ alJ VbLJt wteY ~f JL'/t. .... 

E"(x.J-:. Fo e -Cit.t. , ~i ~. F(jf.:cJ 

H ''t. r b 1- ~A.Jo .,..,J,t ., tle.t' e~ J lt~fC ol ~ ! e.a.';' v J, t tA"' d ·. 

cJ,.E I F - o( Jf. ~ oLc .c x-: - c. ~. e c.i~~a-:- c ~ dx. .. ·('V 

])f4.! j eL d.. t # 6 j 
1
1 e Lt k S b-e (, t .. ·:; v• ~ ( 11) ~ (j t) 

6 -t N . 
E~-:.. f t .... (tJJ 

t{ );l+("'w. ~Jj 
-j p -

'1' 
.. (ILf) 

Co"- h &~o-.~c.~ Vo.t;,. (1.J) e .... (l '/) 't~ ft: 

o( :: ----------·. 
w. ~ I ö ~ + r~ ~ ~) Ï f . t_,l) I • t 

e """ 



A P P E N lJ I X F. 

Veraelijking v~n de uitdrukkingen voor de volume-ver~nderingen, volgeas 

Devin en velgens Meyer en Skudzryk • 

. . . -0) 

•... ('I I 

ilV ::: 4 R.. y7T ~ l= ,( 71'1 t., j . -- . 

. [f-w't1)+(t)j+ {/"~(?~111 
~ ~~s ~:i·À. t,·~ va.~ (.1) t.;~ (S') ~ ... c6J J uft 1 

. ··(6) 

Al) ':. -=---.;_P _______ _ 

ffr -/ir,.) w' t (~ )j+ l w h~.j 



A P P E N D I X G. 

Fre4uentie karakteristiek van de trillingsexcit.a.t.or. 

Volgens een grafiek gegeven in de handlei<ling van de excitator, is de 

versnellin&, indien geen statische bel~~ting optreedt, constant met 

toene~ende frequentie (IOUO - IO.UUU Hz. ) 

Stel plateau van de excitator beweegt sinusvormig 

dus 

x = A sin(wt) 
2 

x = - A w sin(wt) 

dus de versnellings-ampl~tude 
2 = Aw = a. 

Indien a constant is, wil dit zegger1 dat de amplitude van de verplaatsing 

van het plateau bij toenemende frequentie kwü.dra.tiscb afneemt. 

~, 1oo; ----- ..._ ·- - - --
,r-

f 

' 10, , , , , 

I to /oo /ooo /o.coo 

• f (Hl) 



A P P E N D I X H. 

Drukopnemere. 

In eerste instantie werd de hieronder geschetst~ opnemer gebruikt 

ftl: Mest i"., 
S: re~J"'•~~t-zo ... t. 

Het k:.--iatal geeft een spanning ten gevolge Ta.n su.111endruk.king Ta.n bet 

kristal, iJllilters de ene zijde ligt vast tegen een schroe, die niet door

buigt in Terhouding tot bet dunne membraan waar de andere zijde van het 

kristal tegen ligt. 

Zoals reeds Termeld, leverde het .Seigne t.te-zout moeilijkheden OI>, datLr 

4e wat.erdichte-afdichtiug niet gemakkeli,jk te Terwezelijken was, en bij 

voch.tig worden het Seignette-zout geen enkele waarde meer heeft, het lost 

in water op. 

Naar a.anleiding hiervan is gedu.cht aan vervanging van het Seignette-zout 

door P.Z.T. 

Omstreeks dezelfde tijd vernamén wij op het T.N.O. Den Haag dat er een an

dere, gevoeligere methode bestaat, die berust op buigi~g ~a.n het P.Z.T. 

kristal. Hieronder volgL een schete van de opn(~mer, zoals deze nu door ons 

gebruikt wordt.· 

R 



Het P.Z.T. kristal heeft als afmetingen ~0 ; x 0,6 mm , en ie 

P.X.E. 5 ( codering gebruikt door de fabrikant (Philips) ). 

Tevens is er een huis B gemaakt, waardoor de opnemer gemakkelijk in 

de opstelling ~evestigd kan worden. Een ander voordeel van dit huis 

is, dat docir de 0-ringen er ~een water k~n komen in de opn~mer zelf 

door de plaats waar de twee delen op elkaar bevestigd zijn. Water t~ut 

P.Z.T. weliswaar niet aan, maar geeft natuurlijk door geleiding vermin

dering van het af te geven signaal. 

Het P.Z.T. kristal wordt met araldiet (AY IU3 en harder IIT 9)1 ) op het 

messing geplakt. Tijdens het drogen wordt h~t kristal op het membraan ge

drukt. Het blijkt dat er een electrisch contact bestaat tussen de ene e

lectrode van het kristal en het membraa.a, ondanks de zeer du.nne lau.g, 

isolerende araldiet. De oorzaak van dit, zeer wenselijke, contact is waa.r

schij~lijk gelegen in het niet volkomen vlak zijn van het kristal en van 

het membra.an, Op de andere electrode is een draadje gesolde~rd. 

Een kabel met afeOhermende ma.ntal wordt bevestigd aan het kristal (R), 
en de .. antel van de kabel a.an bet huis ( (!). Do_orvoering van de kabel via. 

P ~aar buiten, kan de signalen zichtbaar maken op een scope. _De afdich

ting bij P geschiedt met een wartel, waantoor tevens de draden, die aan 

het kristal en het huis vast zitteh, niet mechanisch belast worden. 

De werking van de opnemer berust op baiging Vd.n het memtJraan, en dus 

va.n het kristal. lJit in tegenstelling tot de eerste opnemer,~ota.a.r de ver

pltiou.tsing ten gevolge van de buiging het sign&al &&f. 

Bij de buigings-metbode moet voldaan worden, wil men zo geTeelig mggelijk 

meten, aan de yoorwaarde dat ue dikte van het membrti.an groter is dan de 

dikte v&n het kriatal. In dit aeval zal de neutrale lijn in het membraan 

liggen. Is cle ne11trale li.in in het. kristal gelegen, d&n gaat een deel van 

het effect verloren, zie hiertoe ond~rstaande schet8 

-· IV~ov 
IV L -,1 

v...r:::--~ 
' _r_ ,_v 
111 L-, 



In figuur (I) is een stuk P.Z.T. gebogen ged~cht. Aangezien het een stuk 

is, is de polarisatie in de delen aan weers~ijde Tan de neutrale lijn ge

lijk gericht. 

In figuur (2) is het stuk in twee delen gesplitst ged~chL. Het boTenste 

stuk wordt gerekt, dus bijTourbeeld bOTen + en onder - • Het onderste 

stuk wordt s~mengedrukt, ~u8 een tegengeHteld effect, dus boTen - en on

der + • Aan de an~logie met spanningsbronnen is te zien d&t er oTer de 

twee electroden A en B geen spanning komt te staan. 

Iu figuur (J) zijn twee stukjes PZT genomen Ji~ tegengesteld gppolariseerd 

zijn, en deze geven ee~ versterking Tan het effect. 

Bierdoor zal het duidelijk zijn dat de neutrale lijn niet moet liggen in een 

stuk P.Z.T. dat een polarisatie-richting kent. 

Dus moet in het geval van onze opneinerl:l de neutrale lijn in het membraan 

ligge~. 



A P P E N D I X I 

Schets Ta.n het <leinpstuk. 

looo J f>OO 

" I ! ·····~-·-~~~ 
=-..4:r=========9thti===========-- ,i A :r ~-·0 

' l::l ======:;:;:ûîr=== 
R >< B > ( ' ><. 

A z mes•ing buis van de rest van de opstelling. 

B = vernauwing om de overgung op de buis van 21 x I!) m'lgelijk te lilaken 

, dit verloop stuk ia van ijzer &ema.akt. 

C = ijzeren buis van 21 x 19·, die geTuld is met ~onderolie en gaasjes. 

Deze gaasjes staan Oil een steeds afnemende afstand Tan elkaar, waar 

afwisselend dikke en dunne gaas,jes gebruikt zijn. 

D = .iJzeren buis van 21 x 1!) ,·die gevuld is met wonderolie en afwisse

lend dunne en dikke gaasje!! op elkaar. 

De idee die aan deze dempingsmetbode ten grondslag ligt is, dat er dissipa

tieverliezen optreden van de golf ten gevolge van de visceuze olie, die door 

de fijne gaasjes moet be"egen, w1mneer er een geluidsgolf in de st11kken 

A, B, C, en D is. 

Men kan epmerken, dat de amplitude van de golf zo klein is, dat deze wrij

vingeverliezen te verwaarlozen zo,tden zijn, doch deze methocle heeft in het 

verleden bij TNO Den lla.ag z ljn dien11ten bewezen, althans bij hogere frequen· 

ties. Er bestond echter de Terwachtin' dat deze methode eTeneens Toor lagere 

frequentie:\ gebruikt zo.a kunnen worden. 



APPENDIX J. 

Het begrip d8. 

volgens de definitie wordt onder de d8 verstaan ,. I, 
dE= 10 1.; x -ID 

of 

.to "Jo/ l'l1 x ci.l = '11 • 
I = ener" ie met 
A. = ampliLude , bijvoorbeeld de druk. 

Dit wil zeggen dat we een totäal andere waarde voor x krijgen, wanneer 

we de referentie I of A veranderen. 
0 0 

In dit verslag gebruiken wij 

tl.o 

b. 

Dit ia de meest voorkomen I • 
0 

~ A
0 

a I V/ dyne/cm • 

Stel de opnemer beeft een gevoeligheid van :..! I JA' V /dyne/cm:!, dan 

kan deze gevoeligheid ook ge Hebreven wol den als 

. ) 
M = - 93,5 dH t.o.v. I V/dyne/cm~ 

de gevolgde weg i8 

M ( in dB ) = 20 log 

met V.= signaal 
l 

V = I v. 
0 

dus ),( = 2u log ( 

V 
0 

vu.n 

2I 

de 

. 

opnemer (in V) 

Iu-6 ) • -93,5 

~ b 9· e c. 11 el-, .... '/.. •/'4 '-i 

1 d/vlf!/(..._. ... 1.. 

dB. 



A P P E N }) I X K. 

Resultaten Tan de ijking T&a de opnemers. 
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A P P E N D I X L. 

Koppeling tussen membraan en trillingsexcitator. 

Overzicht Tan de me~1ngen Tam de resonantie-! equentie bij ver~chitlende 

koppelingen tussen exci tator en membraan, wa.arhi ,j teTens het membraan Tan 

grootte veranderd werd. 

oe bevestiging op het plateau vàn de excitator geschiedde door middel van . 
de middelste schroefdraad van het plateau. Eerst in een later stadi11m zijn 

de drie ander gaten gebruikt. 

Als re11onantie-frequentie werd genomen die frequentie waarbij de inten

siteit van de teon zo groot werd, dat dit niet lang voor het oor te ver

dragen wa.s. Het gehele spectrum van de te gebruiken frequentie.'3 kan zonder 

enige moeite aangehoord worden, bij de gebruikte uitgagsspanning (u,5 V) 

Tan de toongenerator. 
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A P P E N D I X N. 

IJkin& T~n de toongener~ter. 
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A P P E•~ DI X 0. 

a~afiache illuetratie ep de toeaemede·reproduceerbu&rheid.der metiagea. 

Zeals in de ~rafieken 0 A en 0 B duidelijk te zien is, he~ft het T~r

wijderen van een afzenderlijk membraan, en het gebruiken van het plateau 

Tan de excita.tor a.l.s membraan, een gunstige invloed op de reproduceerbaar

beid der metingen.· 

Ter Tergreting T&n de overzichteli.ikheid zijn steeds alechts twee serie 

metingen ia de grafieken weergegeTen. 
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A P P E N D I X P. 

Relatieve verplaatsingsmetingen. 

IJeze r~la tieve ver_plü.tL tsingsme tingen zijn in 1 ucht gedaan,_ en wel met 

twee verschillende membrauen, die elk met vier schroeven .• an het pl~teau 

va11 de excita.tur @evt~stigû werden. 
Hieronder volgt een schets Viln het membraan 

~I I: -'i"- ,,t.r 
J[: ""tUi~~) 

B : 

In grafiek P a. vindt men het resultaat va.n deze metingen grafisch 

weergegeven, 

C.,:ll. 

h ,.ro 

Q.:t 
)J:: JO 
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A P P E N D I X Q • 

Voortpla.ntngssnelheid van geluidsgolven in water, dat zich in een bui~ bevindt. 

Hieronder volgt een Toorbeeld TOOI' de berekening van de Toortplantings

snelheid van geluid in ,.·a.ter, dat, zich in een messing b•lis bevin.dt. Tevens 

wordt de invloed V4n het materiaal en de wanddikte getoond. 

Volgens Ganitta 15 geldt 

met c = voortplantingssnelheid Tan het geluid in water, dat zich in 
r 

een buis beTindt. 

c = voortplantingt~snelheid van het ge~uid in water, dat tot in 
0 

het oneindige uiLgestrekt gedacht wordt.= I5UU m/s. 

[ f 
= r .. ,_ 

TR: 
f· = dichtheid van het water. 

a = dikte van de buiswand. 

H. = inwendige l'!traa.l vt~.n de buis. 

N :: _!L 
a E 

E = Young-modulus vt~.n het materiaal, waarvan de buis gemaakt is. 

Voorbeelden. 

a. Materiaala.fbankelijkheid. 

R = ti cm. 

a = O,'i Clll 

f = 1 gr./cc 

c = 15. ro'• cm/s 
0 

Voor messing 

staal 

( E = 9,0 IJ11 
dyne/cm

2 
) 

( E = Iti ru 11 
dyne/cm

2 
) 

c = 1050 m/s. 
r 

c = I22D m/e. 
r 



b. Wanddikteafhankelijkheide 

H. = ó cm. 

a = I 
0,4 cm. 

a"= U,8 cm • .. 
! = I gr./cc. 

i.t 
c = I5 • Io cm/s. 

0 
I I " :E = ~.u 10 dyne/cm-. 

I. c = ltJ50 m/e. 
r 

2. c = 1205 m/s. 
r 

De door ons gebruikte bui& hbrl een R = b,b cm en a = 0,2 cm. 

De Terandering Tan de geluidssnelheid is Toor ons niet van belang, daar 

wij bij de meLin~en alleen gernteresserd zijn in de demping. 



A P P E N D I X a. 

De te verwachten signalen van de opnemers a.ls functie van de intensiteit 

van ue geluiu~golven, zowel in lucht als in water. 

Hieronder volgt een overzicht V&il de te verw.tchten si~naleu va.n dt> opnemer 

( in mV ) ten gevol.:,e van ~eluius~olvcn va.n verschillende sterk~en (dB 's ), 

zowel in water a.ls ook in lucht. 

Hierbij is als gevoeligheid van de opnemer genomen 
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A P P E N D I X ::i. 

Schets van de koreelstukk~n. 

1\t\ 
R. • ,..14 ~ ,. j1A ,, 

~~ 
;, :... Fl '·- s. s L o. "'J «"' v.ce s.-.1. ~ ... ~ n 

~ 
., I 

~ 
!1 ~ I,-~. -t: • ti ,.' ,...,1 1 

M ~,~c .. !o .. ~ 

De reden waarom de koppelstukken werden gelH·uikL, was om de mechanische 

trillingen via de buis niet bij df! opne1aers te laten kom.-n. De afsta.nll A 

ka.n ver..,teld worden, aangezien de 1·u.i)ber mantel alleen ruet slangenklemmen 

aan de messing pijp vast zit. 



A P P h N D I X T. 

Bellenvurming. 

Bij de bellenvorming moet getracht worden de bellen, die van ver~chillende 

naalden a.fk11m8tig zijn, toch gelijk V<tn volume te maken. 

Dit is verwezenlijkt met de opstelling, zoals hieronder geschetst • 

< 

b 

d::::=t::::::J 
R,, 

A = regelventiel ~naaldven~iel). 

B = luchtkd.mer. 

C = twee-standeH kraan ( open/dicht ) 

D = injectienaald. 

. 

Up de bovenzijde vu.n B zijn in tot.aal IU kru.a.nt,jcs gemonteerd. l>e naald.en 

zijn gemakkelijk verwisselbaar, aangezien ze op d.e kraantjes geNehoven 

worden. De n.a.ild.en en kraantjes zijn geleverd d.u••r Lameris te Utrecht. 

De n&,tlden zij11 injecticna.alden, die van boven afgeslepen zijn. liet nufTll1ler 

van de na.alo is 2l , en de naaide, zijn van boven vlak afgeslepen. lJe inwen

dige did.meter van de na.alll is U, I mm •. 

De weerstand va.u de naalden voor de lucht~troom is zo groot (lat de druk con

stant veronder.:iteld 1nag worden in ue gehele luchtkumer. Een voorwaarde voor 

identieke belvurming is natuurl1jk ctat de naalden schoon moeten zijn. 



A P 1) B N ll I X U. 

Schets Tan de gehele opstelling. 

A. Uie opstelling, w.ta.raa.n de metingen van .\1)penctix U gedaan zijn. 

met 'f.E. 

k 

k.s. 

opn. 

= 
= 
= 

= 

trillinisexcita.tor. 

koppeling excita.tor-membraan (zie Appendix L ). 

koppelstuk { zie Appendix T ). 

opnemer ( zie Appendix H ). 

e.g. = ontluchttingsgat. 

w.t. = water-toevoer. 

B. Die o~stelling wa.draan de metingen van hoofctstuk 4 gedaan zijn. 

met H.V. = aellen vorming. 
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A P P E N D I X V. 

0Terzickt Ta.n de wtLarden TtLn 
4 T&n w , bij w = JU • • 
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H. Lijst van de iebruikte symbolen. 

t ~ frequentie van de geluida~•lf. 

f = res•nantie•frequentie van de bel. e 
R = I. straal van d.e bel, met U= R + r e 

2. afata.ad. van het midden van d(• bel tet een punt in et bui ten àe bel. 

R = straal van ~e bel bij ~fwezi&heid van geluidsgolven. 
0 

r = veranctering 

f=(*) 
P = druk 

= dichi.heid 

w:a).Uf 

t :: t.ijd 
•) 

(j)""~ -I 

van de straal t.e.v. R 
e 

L = La&ran&iaan = T~V 
T = kinetische energie 

V = petentiele ener~ie 

B = dissipatie functie = tet~le dissipMotie per second.e.per volWile-eenheid 

8 = B :. ~ 
b : dissipatie-ceëffic~ënt 

V • veluae = V + Y e 
V

0
= volume in rusttoestand 

-'V= verM.nderini TM.n het volume 

C = kracht 

Jl.·= snelheidspotentL~al 
I( = broaaterkte 

t.o.T. V e 

.ft •2= ~e&enerM.liaeerde aas a a. = :fiiR.,., 
k stijfheid van .te bel .. 
W = verrichte hoeTeelbeid arbeid per v•lume-eenheid 

U = inwendi&e ener~ie ~er volume-eenheid 

q = warmte-stroe~dichtheid 
KI= thermische aeleidba.,.,rheid va.n lucht 

D = I 
thermische diffusiecoëfficiënt Ta.n luchta 

T = teaperatuur in bel = T + 9, I 0 

T .. teapera.tuur TaD d.e bel in rusttoestand. 
e.e .. teaperatuurTeranderin& t.o.v. T 

I • 



Spl E CTI = ao•rtelijke w•rate T~n lucht bij cenatant volu•e 

y = aaplitu4e T&n de temper~tuutTer~nderinK ~ = y exp(jwt) 

'f, = reken"r~totll ei d = I i.:.AJ) t 
= \ /) ( ( t?. tl p: ) 

a 1= rekenKr•utheid - S 
~ p, ",. 

correctiefa.cLor voer het niet adiab•ti~ch zijn vun het proces. 

cerrectief&ctor bij de stijfbeidebepaling t.&.v. de uppervlakte

apaanin& van water t.o.v. lucht. 

fr= eppevvlakteapa.nning van water. 

c2 = veurtplantingssnelheid T&n gelui<la&olven in water 

~= Tiscoaiteitscoefficien~ 

1t= cumpre•sib1liteit 

k = golfgetal 

'fl= gelf tunetie 

N = a.a.ata.l bellen per .3 

o( = 4empin~•&roetheid ' 
waarbij deapin"aterm va.n de golffunctie ia 

exp( o< x ) 

Terzwakkingsfa.ctor uitslag T&D opnemer aet bellen. 
a = = uitslak van epnemer zencier bellen. 

&= lM.nge as T<i.D de ellipsvormige doorsnede van tie bel. 

b = kor~e as van de ellipsvormi&e doorsnede Tan de bel. 

~ = kwaliteitafacter , anàereaogelijkheid : brensterkte 

; = ? ,= (Q)-1 
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