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1. Inleiding
Metingen van het transport van bodemmateriaal in rivieren, zoals die tegenwoordig door Rijkswaterstaat
worden uitgevoerd, zijn arbeidsintensief en vragen om veel inzet van de meetvaartuigen. De beschikbare
capaciteit van personeel en vaartuigen is te beperkt om bij diverse afvoeren in de tijd een goed
opgebouwde meetreeks te verkrijgen. Om deze meetreeks toch te verkrijgen wordt gezocht naar
alternatieve (semi)-automatische meetsystemen. Het doel van deze literatuurstudie is het doen van een
wereldwijde inventarisatie van dergelijke meetsystemen. Omdat continue meetsystemen nog nauwelijks
bestaan, en omdat degene die bestaan weinig van toepassing zijn op de grote rivieren in Nederland,
worden ook instrumenten die voor een ontwikkeling van deze systemen in aanmerking komen
behandeld.
De methoden worden ingedeeld in methoden voor het meten van het bodemtransport en methoden voor
het meten van het zwevend bodemmatenaal. Het spoeltransport wordt buiten beschouwing gelaten. De
meetinethoden worden verder onderverdeeld, als volgt:
voor het bodemtransport;
• sedimentvallen,
• optische methoden,
• passieve en aktieve akoestische methoden,
• tracermethoden, en
•

'overige methoden';

en voor het zwevend bodemmateriaal;
• aktieve akoestische methoden,
• optische methoden
• radioaktieve methoden, en
•

'overige methoden'.

Onder (semi-) automatische systemen worden in dit rapport verstaan: alle technieken en instrumenten
die de continue registratie van sediment mogelijk maken zonder dat daarbij voortdurend mensen bij
betrokken zijn. Handmatig bediende sedimentvallen en mechanismen waarbij watermonsters worden
genomen worden daarom buiten beschouwing gelaten. Deze worden uitvoerig beschreven in WILKENS
(1995) en WILKENS ENMOSSELMAN (1993).
De volgorde van de beschreven methoden is in dezelfde volgorde als hierboven opgesomd. De
beschrijvingen zijn steeds summier. Meer informatie staat in de bijlagen waar bij elk instrument naar
wordt verwezen. Bijlage A bevat informatie over de systemen voor het bodemtransport. Bijlage B bevat
informatie over de systemen voor het meten van het zwevend bodemmatenaal. Aansluitend op de
hoofdtekst bevinden zich een literatuurlijst en een lijst met gebruikte symbolen. Deze hebben betrekking
op zowel de hoofdtekst als de bijlagen.
De literatuurstudie is gedaan in opdracht van Dhr. Th. J. M. Kos van Rijkswaterstaat (RIZ4, Arnhem).
De studie is uitgevoerd door drs. A.G. de Boer in de periode juni - oktober 1996 aan de Universiteit
Utrecht onder de verantwoordelijkheid van Dr. J.H. van den Berg.
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2. Meetmethoden voor het bodemtransport
2.1. sediment vallen
Sediment vallen zijn in de bodem van de rivier geplaatste bakken of sleuven die een deel van of al het
passerende sediment invangen. Uit het volume of het gewicht van het ingevangen sediment wordt
vervolgens de grootte van het totale bodemtransport berekend. Wat de invloed van de constructies die
voor de metingen noodzakelijk zijn op het sedimenttransport is, is vaak slecht bekend. Dat maakt de
waarde van de metingen discutabel. Het voordeel van de systemen is dat ze het mogelijk maken het
getransporteerde materiaal nauwkeurig te analyseren (korrelgrootte, mineralen samenstelling). De
sediment vallen zijn theoretisch bruikbaar voor sediment met een maximale grootte gelijk aan de grootte
van de inval opening. Realistischer is de 113 van de inval opening als maximum te nemen. De vallen
hoeven niet steeds opnieuw gekalibreerd te worden.
. Vortex vallen (zie ook bijlagen A. 1.1. en A. 1.2.)
Dit zijn systemen waarbij het sediment aan de bedding van de rivier wordt onttrokken en wordt
afgevoerd naar een naast de rivier gebouwd meetstation. Bij deze systemen wordt het sediment
ingevangen door een haifronde buis die loodrecht of onder een hoek ten opzichte van de
stroming in de bedding is geplaatst. In de buis ontwikkelt zich vortex stroming die tot doel
heeft het water en het sediment zo efficiënt mogelijk te scheiden. Het sediment wordt door de
buis afgevoerd naar een meetstation waar het sediment gezeefd en gewogen wordt. Het systeem
is onder andere toegepast door KLINGEMAN EN MILH0Us, (1970), HAYWARD EN SUTHERLAND,
O'LEu.Y EN BESCHTA (1981) en TACCON! EN BILL! (1987). Van de laatste twee referenties staan
in bijlagen A.l.1. en A.1.2. de constructies toegelicht.
Een ander systeem, gebruik makend van lopende banden om het sediment uit de rivier naar de
oever te transporteren, is ontwikkeld door LEOPOLD EN EMMETr (1976; uit LARONNE et al.,
1992) en toegepast in de East Fork River, U.S.A.. Het systeem maakte het mogelijk om
selectief op verschillende plaatsen in de rivier het transport te meten.
. Birckbeck bodemtransport meter (zie ook bijlage A. 1.1)
De Birckbeck bodemtransport meter is een sediment val in de vorm van een ingegraven bak
waarin het ingevangen sediment continue wordt gemeten (REm et al., 1980). Voor de continue
meting wordt gebruik gemaakt van een watergevuld druk-kussen waarop de bak rust waarin het
sediment valt. De druk in de kussen is een som van het gewicht van de waterkolom en het
sediment in de bak. Door ook metingen te doen van de waterdruk alleen, kan het gewicht van
het ingevangen sediment nauwkeuring en continue worden geregistreerd.:
Wâgbare Geschiebefalle (zie ook bijlage A.1.4.)
Een ander type is ontwikkeld door het 'Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und
Kultulturbau' (DVWK, 1992; SCHEMMER, 1994). Bij deze sediment vallen komt het sediment
in een bakje terecht dat automatisch het gewicht bepaald. Vervolgens wordt het bakje geleegd
in een reservoir daaronder. In de Rijn bij kilometer 818,2 (Wesel) zijn op dit moment in een
dwarsdoorsnede vijf van deze vallen geplaatst.
Groj3mal3stabliche Geschiebefalle (zie ook bijlage A.l.5.)
In Duitsland is bovenstrooms van Mainz ecn grote bak (afmetingen b x 1 x d: 250m x 160m x
1,75m) in de Rijn gebouwd om het ongewenste verdere transport van bodemmateriaal te
voorkomen (SCHEMMER, 1994; THEOBALD EN NESTMANN, 1994). Door het doen van periodieke
peilingen en daaruit het volume ingevangen sediment te berekenen kan het sedimenttransport
worden geschat. Door het leeg baggeren van dc sediment val komt informatie over de
korrelgrootte verdeling en mineralogie van het sediment beschikbaar.

2.2. Optische methoden
et al (1988) gebruikten een camera om het transport van sediment over de bodem te filmen. Zij
beproefden de methode in een kleine heldere beek. THORNE (1985) gebruikte onderwater video opnamen
om akoestische sensoren te kalibreren. De beelden zijn in beide studies handmatig verwerkt. Toepassing
van de methode in grote rivieren is niet haalbaar als de beelden met automatisch kunnen worden
verwerkt. Het gebruik van camera's levert potentieel waardevolle informatie op omdat precies bekeken
kan worden wat er tijdens het transportproces op de bodem gebeurt.
DRAKE

Het gebruik van zeer kleine optische sensoren zoals de FOBS (BEACH et al., 1992; zie ook bijlage
B.2.2.) biedt ook mogelijkheden voor het doen van metingen zeer dicht bij de bodem.

2.3. Akoestische methoden
2.3.1. Inleiding
Er worden de twee typen akoestische systemen onderscheiden
- passieve systemen; gebaseerd op het geluid dat ontstaat door de tegen elkaar en tegen de bodem
botsende stenen en kiezels (het 'Self Generated Noise' (SGN)), of; gebaseerd op het geluid dat ontstaat
als stenen en kiezels tegen een holle buis botsen waarin een microfoon is bevestigd, of; gebaseerd op het
geluid dat ontstaat als stenen en kiezels over een stalen plaat rollen waaronder een microfoon is
bevestigd. De passieve systemen zijn vooral geschikt voor grind en stenen. Voor elke nieuwe situatie
moet een systeem opnieuw gekalibreerd worden.
- aktieve systemen; gebaseerd op de analyse van de reflectie van een uitgezonden geluidssignaal. Deze
systemen zijn geschikt voor het zandtransport onder sheeljlow omstandigheden.

Het gebruik van akoestische technieken heeft als voordeel dat het transport van een 'afstand' wordt
geregistreerd. Dit is een voordeel ten opzichte van systemen die zich op de plaats van de meting
bevinden zoals bij het gebruik van sedimentvallen. Het tweede voordeel is dat de metingen met een hoge
frekwentie (> 1 Hz) gedaan kunnen worden zodat het mogelijk wordt transportprocessen op een kleine
tijdschaal te bestuderen. Passieve akoestische technieken worden al toegepast bij het kustonderzoek.
Aktieve systemen zijn nog niet in het veld getest.

2.3.2. Passieve akoestische methoden
Metingen met hydrofoons (zie ook bijlagen A.2.2. tot en met A.2.6.)
Een van de eerste pogingen om de beweging van sediment over de bodem te registreren met
behulp van het SGN van het sediment zijn gepubliceerd door Mum (1968) en JOHNSON EN
MuIR (1969) (beide uit ANDERSON, 1976). Zij, TYWONIUK EN WRNoK (1973), ANDERSON
(1976) en RJCHARDS EN MILNE (1979) ontwierpen eenvoudige schakelingen waarmee een
kwalitatieve schatting van het bodemtransport kon worden gemaakt. Een dergelijke schakeling
bestaat in principe uit een onderwater microfoon (hydrofoon) die boven de bedding waar
sediment transport plaats heeft, wordt geplaatst. Het signaal (de elektrische stroom) is een maat
voor de intensiteit van het sediment transport. De systemen van ANDERSON en RICHARDS EN
MILNE staan toegelicht in de bijlagen A.2.2. en A.2.3..
Een probleem van deze systemen vormt de omrekening van het geluidssignaal naar de grootte
van het sedimenttransport. Een volledig tysisch model hiervoor bestaat niet, zodat men
aangewezen blijft op kalibratie van het SGN met behulp van direkte metingen (bijvoorbeeld
sediment vallen of video opnamen) of laboratorium proeven. Onderzoek naar een fysische
verklaring van het SGN doet THORNE (1985, 1986a, 1986b, 1986e, 1993). Uit zijn proeven
blijkt ondermeer dat uit het frekwentie spectrum van het SGN dc tcxtuur van het sediment ruw
kan worden geschat. Hij deed proeven in het laboratorium met kunstmatig en 'echt' sediment
met een diameter variërend tussen de 0.3 en 25 mm. Het signaal van hydrofoons in het veld
bleek een goede correlatie met het visueel geschatte transport aan de hand van video beelden te
vertonen. De gebruikte apparatuur en opstelling van TII0RNE(1985, 1986a, 1986b, 1986e)
worden in bijlage A.2.4. toegelicht. Andere publikaties waarin het SGN van bewegend
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sediment wordt gebruikt voor het schatten van het sedimenttransport zijn gepubliceerd in
HARDISTY (1991) en JAGGER EN HARDISTY (1991) - zie voor toelichting bijlage A.2.5. - en
VOULGARIS ei al. (1994, 1995) - zie voor toelichting bijlage A.2.6..
In bijlage A.2.1. staat de fysische beschrijving van het SGN volgens THORNE (1985, 1986a,
1986b) verder toegelicht.
Metingen met seismometers (zie ook bijlage A.2.6.)
Een andere manier om het SGN van het bodemtransport te registreren is door gebruik te maken
van de voortplanting van het geluid door de ondergrond. Govi ei al (1993) plaatsten hiervoor
vijf seismometers op de oever en één seismometer in de bedding van een bcrgstroom (3 - 6 m
breed, d50 getransporteerde bodemmatenaal = 16 - 32 mm). De seismometers leveren een
spanning die proportioneel is met de waargenomen scismische intensiteit. Alleen de
seismometer die in de bedding van de bergstroom was ingegraven leverde data met een
voldoende hoog signaal-ruis ratio op om een kwalitatieve schatting van het bodemtransport te
kunnen maken. De methode is alleen geschikt als er sprake is van een ondergrond die de
seismische signalen van de bedding van dc rivier goed gelcidt (bijvoorbeeld vast gesteente).
Metingen door middel van botsingen tegen een holle buis (zie ook bijlage A.2.7.)
TANIGUCHI et al. (1992) gebruiken een holle buis om het bodemtransport te bepalen. Bij de
methode wordt een holle buis loodrecht op de stromingsrichting in de bcdding ingegraven. Een
deel van de buis steekt boven de bedding uit zodat het passerende scdiment de buis kan raken.
In laboratorium proeven bepaalden TAr.iIoucHI ei al. (1992) de relatie tussen de amplitude van
de geregistreerde signalen en de korreldiameter van het sediment (d 50 = waarschijnlijk 5 - 40
mm, wordt niet duidelijk in tekst vermeld). Uit de combinatie van de amplitude van de
impulsen en het aantal impulsen berekenden zij vervolgens het bodemtransport. Bij het
toevoegen van kleine hoeveelheden sedimcnt (tot 4 kg minuut' ) in de goot (bxdxl =
0,2x0,3x lOm) bleef de fout in de berekening van het transport kleiner dan 30%. Bij grotere
transportintensiteiten bleek de echo in de buis een toenemende storende werking te hebben.
Metingen door middel van botsing tegen een stalen plaat (zie ook bijlage A.2.8.)
ZELLER (1987), BÂNZIGERENBURCH (1990) en RJCKENMANN (1992) berichtten over een
constructie in Zwitserland waarbij in een betonnen bedding negen hydrofoons in een sectie
dwars op een bergstroom zijn gemonteerd. In de publikaties wordt geen informatie over de
textuur van het sediment gegeven. Het betreft waarschijnlijk grind en stenen. De hydrofoons
bevinden zich aan de onderkant van stalen platen die op gelijke hoogte met de bodem zijn
geïnstalleerd. Direkt achter de hydrofoons bevindt zich een grote bak die fungeert als een
sediment val, zodat de metingen van de hydrofoons gckalibrccrd kunnen worden met direkte
bodemtransport metingen. Of er de gegevens zijn geanalyseerd met betrekking tot de
amplitudes van de geregistreerde geluidssignalen (vgl. TANIGUCHI ei al. (1992)) is niet bekend.

2.3.3. Aktieve akoestische methoden
Aktief akoesiîsch systeem van LOWE (zie ook bijlage A.2.9.)
LOWE (1980, 1989) beschrijft een systeem dat gebruikt maakt van twee akoestische bronnen
waarmee de dikte van de aktieve laag en de snelheid van het sedimcnt dat zich over de bodem
verplaatst (sheetjiow), kunnen worden gemeten. De dikte van de aktieve laag wordt gemeten
door een geluidsbron (frekwentie = 4 MHz) die loodrecht is gemonteerd t.o.v. de bodem. De
veronderstelling daarbij is dat de akoestische eigenschappen van het water, de aktieve laag en
de inaktieve laag voldoende verschillend zijn om duidelijke rellecties te kunnen veroorzaken
als een signaal het grensvlak passeert. De andere gcluidsbron (frekwentie = 1 MHz) is onder
een hoek gemonteerd t.o.v. de bodem en meet de voortplantingssnclheid van de aktieve laag
met behulp van Doppler verschuivingen in het wecrkaatste signaal. In dezelfde publikatie
vermeldt de auteur dat er enkele proeven zijn gedaan, naar aanleiding waarvan de
ontwikkeling van de techniek verder wordt voortgezet.

. ABVM - Acoustic Bedload Velocity Meter (zie ook bijlage A.2. 10.)
Een techniek om de snelheid van de bodemtransportlaag te meten met geluidssignalen wordt
beschreven door SurroN EN JAFFE (1992). Waarschijnlijk is deze ontwikkeling een vervolg op
hetgeen LOWE (1980, 1989) beschrijft. Zij gebruiken drie sensoren. Twee daarvan zenden een
geluidssignaal uit dat ontvangen wordt door de derde sensor. Eén signaal gaat via de bodem
naar de ontvanger; het andere signaal gaat direct naar de ontvanger en vormt zodoende een
referentie signaal. Kruiscorrelatie wordt toegepast op twee opeenvolgende pulsen om de meest
waarschijnlijke verplaatsing van de korrels te schatten.
Zij deden laboratorium proeven met goed gesorteerd zand van 0,1, 0,5 en 1 mm. De snelheid
van de bodemtransportlaag lag tussen de 0,5 en 0,8 m s'. Schattingen van de snelheid van de
bodemtransportlaag met de ABVM en videobeelden liepen minder dan 15% uiteen. Dit komt
volgens de auteurs overeen met de nauwkeurigheid van de videobeelden. De auteurs vermelden
wel dat toepassing van dit systeem in de veidsituatie nog veel moeilijkheden kan opleveren.
Deze zijn: de incoherente verplaatsing van het bodemtransport materiaal (geen ideale sheetfiow
omstandigheden), een constant veranderende bodemtopografie, de storende werking van
gesuspendeerd sediment en de invloed van externe geluidsbronnen.
De UHCM ontworpen door het Waterloopkundig Laboraloriu,n biedt ook mogelijkheden voor het meten
van het bodemtransport. Deze staat beschreven in het gedeelte over systemen voor metingen van het
zwevend bodemmatenaal (zie ook bijlage B. 1.10.).

2,4. Tracermethoden
2.4.1. Inleiding
Tracermethoden waarmee het sedimenttsansport kan worden geregistreerd, zijn gebaseerd op het
principe dat een deel van het getransporteerde materiaal herkenbaar is. Herkenbaarheid van
getransporteerd materiaal kan worden ontleend aan de magnetische, optische of radioaktieve
eigenschappen van het materiaal. Radioaktiviteit wordt gewoonlijk kunstmatig aangebracht. De andere
eigenschappen kunnen van natuurlijke of van menselijke oorsprong zijn. De herkenbaarheid wordt
gebruikt om de passage van het materiaal op een vast punt te registreren, of om de verspreiding van het
materiaal in de tijd vast te stellen. Een nadeel van deze passieve tracermethoden is de afname van de
efficiëntie bij herhaling van een techniek. Dit wordt veroorzaakt door de verzadiging van de omgeving
met de gebruikte tracer en als gevolg daarvan het slechter herkenbaar worden van de tracer.
Een alternatieve manier om de verplaatsing van sediment te registreren is het gebruik maken van
aktieve tracers. Bij deze methode worden radiozenders in (grote) stenen geplaatst. Door het opzetten van
een antenne netwerk kan de verplaatsing van de stenen met zenders worden gevolgd.

2.4.2. Magnetische tracermethoden
Magnetische tracer methode van ARKEL
ARKEL et al. (1983)

gebruikten een hitte behandeling zoals beschreven door OLDFIELD (1981)
om de mineralogie van grote hoeveelheden sediment uit een rivier te veranderen en het
materiaal te magnetiseren. Het kunstmatig gemagnctisecrde materiaal werd vervolgens weer
aan de rivier toegevoegd. Met behulp van een draagbare magnetische spoel konden zij de
verspreiding van het gemagnetiseerd materiaal na een hoogwatergolf vaststellen en daaruit
onder andere het gemiddelde sediment transport schatten.
Magnetische tracer methode van ERGENZINGER e.a. (zie ook bijlage A.3.l.)
Een methode die een meer continue registratie van het bodemtransport mogelijk maakt, is het
detecteren van gemagnctiseerd sediment door middel van een spoel die dwars in de bedding
van de rivier is bevestigd (ERGENZINGER EN CUSTER, 1982). Om het materiaal te merken, wordt
het sediment (vooral stenen) voorzien van kleine magneten. De passage van gemerkt sediment
wordt geregistreerd doordat een spanning wordt opgewekt als het magnetisch materiaal de
spoel in de rivierbedding passeert. ERGENZINGER EN CONDRADY (1982), ERGENZINGER EN

CUSTER (1983), CUSTER et al. (1987), BUNTE ei al. (1987), BUNTE EN ERGENZINGER (1989) en
SPIEKER EN ERGENZINGER (1990) ontwikkelden dc methode verder in gebieden waar natuurlijk
magnetisch materiaal voorkomt. SPIEKER EN ERGENZINGER (1990) slaagden er in, door gebruik
te maken van twee parallelle spoelen dwars over de rivier, de snelheid en de korreigrootte van
individuele passerende stenen te berekenen aan de hand van de geregistreerde signalen.
Magnetische tracer methode van REID e.a. (zie ook bijlage A.3.2.)
Een analoge methode wordt beschreven door REID ei al. (1984). In plaats van magnetisch
gemerkte stenen gebruikten zij stenen waaraan ijzer is toegevoegd in de vorm van kleine
staafjes. Bij deze methode wordt in de bedding van een rivier een elektromagnetische spoel
geplaatst. De passage van ijzerhoudende stenen wordt geregistreerd aan de hand van
verstonngen in het inagnetisch veld die ontstaan als het ijzerhoudend materiaal het magnetisch
veld doorkruist.
De beschreven methoden beperken zich voorlopig tot zeer grof (d 50 > 3 cm) materiaal. Kleinere korrels
bieden minder goede mogelijkheden om gemerkt (met magneet of ijzer staven) te worden, of (bij
natuurlijk magnetisme) bezitten een te lage magnetische sterkte om gedetecteerd te worden. BUKAMP
(1994) merkte de mogelijk op om kleinere korrels te merken met behulp van een magnetische laag die
met een kit op de buitenkant wordt aangebracht. Er is echter nog geen onderzoek naar gedaan of de
sterkte van het magnetisch veld van deze kleine korrels op deze manier voldoende sterk wordt om
gedetecteerd te kunnen worden.

2.4.3. Optische en radioaktieve tracermethoden
Met optische tracers wordt sediment bedoeld dat herkenbaar is met behulp van optische technieken
(bijvoorbeeld fluorescerende zandkorrels). Met radioaktieve traccrs wordt sediment bedoeld dat ystraling uitzendt van een hoger niveau dan de natuurlijke achtergrondstraling.
Er zijn in de literatuur geen systemen gevonden die, gebaseerd op optische of radioakticve
tracermethoden, de (semi-) automatische registratie van het bodcmtransport mogelijk maken. In alle
gevonden studies is er sprake van dat, na toevoeging van de tracers aan de rivier, het transport van het
tracer materiaal wordt vastgesteld door regelmatig monsters te nemen en/of de bodem af te zoeken met
sensoren in het verwachte verspreidingsgebied. De gemiddelde transportsnelheid kan worden berekend
door de verplaatsing van het zwaartepunt van het gemerkte sediment in de tijd te registreren (zie
bijvoorbeeld HUBBEL EN SAYRE (1964)).
Optische tracennethoden worden beschreven door onder andere RUSSEL EN NEWMAN (1963), DE VRiEs
(1966, 1973), KENNEDYENKOUBA(1970), STRUIKsMA(1973) en WEI3 (1994). Radioaktieve
tracermethoden worden beschreven door onder andere SvASEK EN ENGEL (1960), HUBBEL EN SAYRE
(1964), C0URTOIS ei al. (1970), COURTOIS (1973), PAHLKE(l973), SMITH (1973), GLADKI EN MICHALIK
(1983) en TOLA (1989).

2.4.4. Radiozenders
Het gebruik van radiozenders die in relatief grote stenen kunnen worden ingebracht, maakt het mogelijk
de positie van de stenen over een periode van dagen of maanden te volgen. Ze zijn in principe niet
geschikt om het bodemtransport op een plek te registreren.
Voor zover bekend zijn op dit moment drie systemen in ontwikkeling. Één vind plaats binnen een groep
geleid door Prof. Emmett aan de U.S. Geological Survey en wordt uitgetest in rivieren in Alaska
(BURROWS et al., 1988; CHACO, ei al. 1989, EMMErFe1 al., 1990). Een tweede ontwikkeling vindt plaats
in Duitsland onder leiding van Prof. Ergenzinger en Prof. Schmidt aan de FtJ-Bcrlin. Hier wordt het
systeem PETSY (Pebbie Transmitter System) ontwikkeld dat in staat is meerdere stenen (aantal < 10,
diameter> 23Inm) over een periode van enkele maanden tegelijk te volgen (BUj3 KAMP, 1994b). Het
systeem is voorlopig alleen in ondiep water (< 1.5m) getest. De gebruikte zenders hebben een bereik van
200m. Andere publikaties over PETSY zijn BUNTE EN ERiENZINGER(1989), SCHMIDT EN ERGENZINGER
(1990a, 1990b, 1992) en ERGENZINGER (1994) . De derde ontwikkeling heeft plaats in Italië (BONFIGLI et
al., 1994?). De proeven zijn gedaan in een kleine bergrivier. De stenen werden na een hoogwater
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periode weer opgespoord; zij konden niet continue worden gevolgd. Voor meer informatie over deze
systemen wordt, behalve naar de artikelen zelf, verwezen naar WILKENS EN MOSSELMAN (1995)

2.5. Overige methoden
Weegpiatform van Sv
Sv (1986) ontwierp een star weegplatform die gebruikt kan worden om het bodcmtransport mee
te meten. In het platform zijn op de hoekpunten weerstanden aangebracht. Druk op het
platform leidt tot minutieuze vervormingcn en verandering in de waarde van de weerstanden.
Deze verandering in de waarde van de weerstand wordt gemeten en is een maat voor de massa
die op het platform drukt. Het platform wordt ingegraven zodat het zich op hetzelfde niveau als
de rivierbodem bevindt. Alleen het sediment dat bij het verplaatsen kontakt houdt met de
bodem wordt door het instrument geregistreerd; het instrument meet indirekt (uitgaande van
een bepaalde textuur) de flux van het werkelijke bodemtransport zoals dat vaak gedefinieerd
wordt (rollend, schuivend of springend over de bodem). Het instrument moet gekalibreerd
worden voor elke nieuwe veldsituatie. Met het instrument zijn alleen nog proeven in het
laboratorium gedaan.

Het platform dat Sv (1986) beschrijft is aan de onderkant open voor het water, zodat het alleen
het gewicht van het sediment registreert. Door een tweede platform te construeren die in
contact staat met de atmosferische druk, kan het gewicht van de totale waterkoloin
geregistreerd worden. Als ook onaftankelijke waarnemingen van de waterhoogte bekend zijn,
kan met de data van het tweede platform de totale sedimentconcentratie worden berekend. Zie
daarvoor ook het drukverschil systeem (Tirtaharapan) bij de meetsystemen voor het zwevend
bodemmateriaal. Zie voor een beschrijving van het instrument van Sv (1986) in bijlage A.4.1..
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3. Meetmethoden voor het zwevend
bodemmateriaal
3.1. Aktieve akoestische methoden
3.1.1. Inleiding
Aktieve akoestische meetsystemen voor het zwevend bodemtransport bestaan, net zoals die voor het
bodemtransport, uit één of meerdere sensoren die geluidssignalen uitzenden en ontvangen. De sterkte
van de reflectie, verstrooiing of de verzwakking van het geluidssignaal is een gecombineerd effect van
onder meer de korreigrootte en de concentratie van het scdiment. Daarom moeten bij het gebruik van
één sensor die zendt en ontvangt, onafhankelijke metingen van dc korreigrootte worden gedaan om de
concentratie te kunnen berekenen. Een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van
geluidsbronnen met verschillende frekwenties (HAY EN SHENG, 1992; THORNE ei al., 1994). Akoestische
systemen zijn vooral geschikt voor het meten van zand concentraties. Ze zijn relatief ongevoelig voor
fijn materiaal. De nauwkeurigheid van de concentratiemetingen is sterk afhankelijk van de veldsituatie,
en de gewenste temporele resolutie. 1,1 s Gemiddelde metingen van het RASTRAN systeem (bijlage
B.1.4.) hebben een foutmarge van ±50 %.
Aktieve akoestische systemen kunnen worden onderverdeeld in systemen die een concentratie profiel
meten (acousticprofihing syste,n) en systemen die op één punt de concentratie meten. De laatst
genoemde systemen meten de concentratie door de verzwakking en/of verstrooiing van een uitgezonden
geluidssignaal te meten; de andere systemen meten op basis van de intensiteit van de reflectie van een
uitgezonden signaal. Systemen die een concentratie profiel meten, hebben als voordeel dat zij niet
intrusief zijn; de zender/ontvanger bevindt zich niet op de plaats waar de concentratiemeting plaats
vindt. De meting van een concentratie profiel kan worden bereikt door van de echo's van een
geluidsimpuls zowel de verstreken tijd als de intensiteit te registreren. De theorie van de data analyse
van de akoestische systemen staat nader toegelicht in bijlage B. 1.1..
Hieronder volgt een lijst met de gevonden meetsysternen gebaseerd op akoestische sensoren met een
korte beschrijving. De eerste drie meetsystemen zijn opstellingen die alleen voor experimenten zijn
ontwikkeld en gebouwd. De systemen daarna zijn of worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden.
De vermelde systemen staan in bijlage B. 1.2. - B. 1.11. nader toegelicht.

3.1.2. Concentratie profiel methoden:
. ACM - Acoustic Concentration Meter (zie ook bijlage B. 1.2.)
De ACM is een aangepaste versie van dc Edo Western Model 563 sensor. Het 20 jaar oude
instrument is ingebouwd in verschillende meetsystemen en is in de 80-er jaren gebruikt voor
metingen in zee.
ABSS - Acoustic BackScatter System (zie ook bijlage B.l.3.)
De ÂBSS is gebouwd rond twee akoestische scnsoren van respectievelijk 5 MIHz en 500 k}{z.
Het systeem is ontworpen om te kunnen funktioneren in de diepzee (tot meer dan 100 m
diepte). De hoge frekwentie sensor wordt gebruikt om concentratie profielen te meten tussen de
zee bodem en im hoogte. De lage frekwentie sensor meet concentratie profielen tussen de 1 m
en 100 m boven de zeebodem.
. RASTRAN - Remote Acoustic Sedimenttransport Measurement (zie ook bijlage B. 1.4.)
Dit systeem bestaat uit vier akoestische sensoren (type Mesotech 810). De frekwenties van de
sensoren zijn: 1, 2.25 (2 sensoren) en 5 Ml-lz. Het systeem is ontworpen voor gebruik aan de
kust. Door de gegevens te combineren van drie verschillende frckwenties kunnen theoretisch
zowel de korrelgrootte als de concentratie worden berekend. (zie voor de theorie van
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signaalverwerking van multi-frekwentie systemen de artikelen die worden genoemd in bijlage
B. 1.4.)
SediView / ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler (zie ook bijlage B.1.5.)
De ADCP is in eerste instantie bedoeld om stroomsnelhcidsmetingen mee te doen. Het principe
berust op vier verschillend georienteerde akoestische sensoren die elk geluidssignalen
uitzenden en ontvangen. Uit de doppler verschuivingen van de gereflecteerde signalen wordt op
verschillende diepten de stroomsnelheid berekend. De intensiteit van de reflectie is (analoog
aan de boven beschreven toepassingen) een maat voor de sedimentconcentratie. Een nadeel
van de ADCP is dat in de onderste 15% van de waterkolom geen metingen gedaan kunnen
worden. Dit is een gevolg van het feit dat de geluidssignalen onder een hoek ten opzichte van
de bodem worden uitgezonden (zie bijlage B. 1.5.). Het bed rijfDredging Research Limited
verkoopt een sedimenttransportmeetsysteem gebaseerd op de ADCP dat zij 'SediView'
noemen. Samen met het hard- en software pakket dat zij bieden wordt een trainingsprogramma
aangeboden.
. ABS van Aquatec Electronics Ltd (zie ook bijlage B. 1.6.)
De ABS die wordt geleverd doorAquatec Eleclronics Ltd. is ontwikkeld in het Verenigd
Koninkrijk bij het Ministerie van 'Agnculture, Fisheries and Food' (MAFF). Experimentele
uitvoeringen waren gebruikt in de COSEDS en BASEX projecten. Het systeem kan worden
geleverd met data-opslag module. Er wordt gewerkt met drie scnsorcn met elk een vaste
frekwentie van tussen de 1 en de 6 MHz. Bij het systeem wordt een software pakket
aangeboden voor de interpretatie van de data.
Correlation Profiler (zie ook bijlage B.l.7.)
De Correlation Profiler (zo genoemd door dr. J.J. Bosman, RIKZ) is een experimenteel
instrument dat gebruikt is om de geschiktheid van de correlatie methode voor stroomsnelheidsen sedimentconcentratiemetingen te toetsen. De methode is gebaseerd op de kruiscorrelatie van
de signalen van twee parallel werkende akoestische sensoren. De kruiscorrelatie levert de
(meest waarschijnlijke) tijd op die verstreken is tussen de passage van een 'sediment wolk'
onder de ene sensor en de andere sensor. Hieruit kan eenvoudig de transportsnelheid worden
berekend. De sterkte van de reflectie kan worden gebruikt om de scdimcntconcentratie te
berekenen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door The Oceanic Company of the Netherlands
(OCN) in opdracht van het RIKZ (Rijkswaterstaat).

3.1.3. Éénpunts methoden:
. 2D-AZTM -2 Dimensionale - Akoestische Zand Transporimeter (zie ook bijlage B.1.8.)
De 2D-AZTM (Engels: USTM; Ultrasonic Sand Transporimeter) is een opvolger van de ééndimensionale AZTM (Engels: UDS; Ultrasonic Doppler Scatterometer), beiden ontwikkeld bij
het Waterloopkundig Laboratorium. De 2D-AZTM registreert in twee richtingen de
verstrooiing van een uitgezonden geluidssignaal. De ratio van dc verstrooide signalen heeft een
sterk lineair verband met de concentratie. Uit dc doppler verschuivingen van dc
geluidssignalen kan de snelheid van de deeltjes in het horizontale vlak worden berekend.
UHCM - Ultrasonic High Concentration Meter (zie ook bijlage B. 1.9.)
De UHCM is ontworpen bij het Waterloopkundig Laboratorium voor metingen bij zeer hoge
sedimentconcentraties (klei - 1200 g Ft ; zand d50 = 200 im - 400 g 1.1). Het instrument heeft
een zender (5 MHz) en ontvanger die op 11 mm van elkaar zijn gemonteerd. De geregistreerde
verzwakking van het signaal is een maat voor de sedimentconcentratie.
. ASSM - Akoestische Spectroscopie Scdimcnt Meettechniek (zie ook bijlage B. 1.10.)
Dit instrument meet van een aantal vaste korreigrootte klassen de concentratie. Het instrument
dat wordt ontwikkeld bij het Waterloopkundig Laboratorium, bestaat uit een frame waarin een
aantal akoestische sensoren zijn bevestigd in paren. Elk paar sensoren meet van een
korrelgroottefraktie de concentratie. Van het instrument is nog slechts ecn prototype gereed.
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Partech US100 (zie ook bijlage B. 1.11.)

Er zijn geen wetenschappelijke publikaties die de akoestische sensor van Parlech beschrijven.
De sensor maakt gebruik van geluidssignalen met een golflengte van 2,25 MHz. De
sedimentconcentratie wordt gemeten door de verzwakking van het geluidssignaal tussen de
zender en ontvanger (jad lengte 10 cm) te registreren.
MonitekAS3-E (zie ook bijlage B.1.12.)

Er zijn geen wetenschappelijke publikaties die de akoestische sensor van Monitek beschrijven.
De sensor maakt gebruik van geluidssignalen met een golflengte van 5 of 15 M}{z. De sensor
meet de intensiteit van de reflectie van een uitgezonden geluidssignaal.

3.2. Optische methoden
3.2.1. Inleiding
De optische methoden zijn gebaseerd op de mate van verzwakking, verstrooiing of reflektie van een
lichtsignaal. Er wordt gebruik gemaakt van optische sensoren die een elektrische stroom leveren als een
maat voor de sedimentconcentratie. De relatie tussen de scdimcntconcentratie en de elektrische stroom
moet voor elke veidsituatie opnieuw worden vastgelegd. Alle optische systemen doen puntwaarnemingen
op de plaats waar de sensor zich bevindt. Dit heeft als nadeel dat de sensor de concentratiemeting
nadelig kan beïnvloeden. Om het sedimenttransport te berekenen moeten metingen van de
stroomsnelheid worden gedaan. Optische instrumenten zijn vooral geschikt om de concentratie van fijn
sediment te meten.
Een probleem kan de vorming van biologische aanslag op de optische scnsoren vormen ('biofouling').
Publikaties hierover zijn SCHOELHAMER (1993) en STRAHLEeI al. (1996).
Hieronder volgt een korte beschrijving van systemen en scnsoren die de scdimentconcentratie kunnen
meten met optische methoden. De besproken systemen en sensoren worden onderverdeeld in systemen
gebaseerd op de reflectie (backscatter), en systemen gcbascerd op de verzwakking (altenualion) van een
lichtsignaal. De systemen staan verder toegelicht in bijlagen B.2.1 - B.2.9.. Voor de volgende systemen
wordt verwezen naar WILKENS (1995): een turbidity meter van Weslern Canada Hydraulic Laboratories,
een electro-optical turbidity meter van het Instilute for Ilydraulic Engineering in Budapest, Hongarije,
de Eur Control Mcx 3000130001 (alleen voor silt) en de Partech Twin-Gap (alleen voor silt).

3.2.2. Methoden gebaseerd op reflectie
Omdat de respons van optische sensoren sterk afhankelijk is van dc textuur van het sediment in
suspensie, is het problematisch de sensoren toe te passen waar de textuur niet constant is. LUDWIG EN
HANES (1990) beschrijven een methode hoe bij een constante klei maar een variërende zand
concentratie, de zand concentratie kan worden berekend. GREEN EN BooN (1993) beschrijven een
methode die het mogelijk maakt, door het gebruik van twee verschillende backscalter sensoren, de
sedimentconcentratie van een samengesteld sedimentmengsel te berekenen.
FOBS - Fiber Optic Backscatter System (zie ook bijlage B.2.1.)

De FOBS is ontwikkeld aan de University of Washington (Scatle, U.S.A.; BEACH et al, 1992)
om metingen zeer dicht bij de bodem te kunnen doen. Dc FOBS maakt gebruik van glasvezels
om lichtsignalen uit te zenden en te registreren zodat het instrument zo klein mogelijk kan
blijven. De omgeving waar de meting gedaan wordt, wordt daardoor relatief weinig verstoord.
concentratie:

bereik van 100 g

r'

(sediment afhankelijk)

D &.A instru,nent co!npany (zie ook bijlage B.2.2.)

De systemen die worden geleverd door D & A inslru,nents companv zijn allen gebaseerd op een
sensor die infrarood licht uitzendt met een golflengte van 875 nm. De meest gebruikte
eenvoudige uitvoering is de OBS-1P. De scnsoren zijn in gebruik bij een grote groep
onderzoekers.
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korreigrootte: <20 .tm - 1000 .tm
(d75 = 20 .tm)
0 - 5 g 1'
concentratie:
(d50 =63— 1000 j.tm)
0—>30g1-'

3.2.3. Methoden gebaseerd op verzwakking of verstrooiing
Photometer Metrohm 616 (zie ook bijlage 13.2.1)
De sensor Metrohm 616 wordt beschreven door P&JTRY (1987). Deze sensor is een voorloper
van de serie 662 van Meiroh,n. De sensoren maken gebruik van glasvezels voor het zenden en
ontvangen van lichtsignalen, zodat de meetprobe klein kan blijven. De golflengte van het
lichtsignaal bevindt zich in het zichtbare licht (400 - 700 nm) zodat nadelige effecten van
atmosfensche straling te verwachten zijn.
. OPCON - Optical Concentration meter (zie ook bijlage B.2.4.)
De OPCON is in de 80-er jaren ontwikkeld by het Waterloopkundig Laboratorium. De sensor
werkt met een golflengte van 850 nm; de padlcngte tussen zender en ontvanger is 30 min. Het
instrument en een toepassing staan onder andere beschreven in BOSMAN (1984A, 198413, 1985).
korrelgrootte:
concentratie:

10 .tm - 1000 J.Lm
tot 3 g 1-1
'China day':
d50 = 200 m: tot 50 g 1'
(informatie van de producent)

Partech instruments (zie ook bijlage B.2.5.)

De sensor 1R40-C van Partech Jnstruments is toegepast en getest door CLIFFORD et al. (1995).
Het lichtsignaal heeft een golflengte van 950 nm; de padlengte tussen zender en ontvanger is
40 mm.
korrelgrootte: <20 im -> 100 .xm
tot 2.5 g
d50 = 20 m:
concentratie:
tot 8 g 1-1
d50 = 100 J.Lm:
(afgeleid uit CLIFFORD ei al.. 1995)
De firma Partech levert verschillende sensoren. Meer informatie daarover staat in de bijlage.
Chelsea instruments (zie ook bijlage B.2.6.)

De sensoren die eventueel geschikt zijn voor het meten van sedimcntconcentraties zijn de
AquatrackaJl en deAquatracka JIJ. De eerstgenoemde meet de verstrooiing van een

uitgezonden lichtsignaal onder een hoek van 90°. De gebruikte golflengte licht tussen de 400
en de 800 nm. De andere sensor meet de absorptie van een uitgezonden lichtsignaal over een
padlengte van 5, 10 of 25 cm. De gebruikte golflengte is 470, 565, 590 of 690 nm. Zover bij de
auteur bekend, is er geen ervaring met het gebruikt van deze sensoren voor het meten van
sedimentconcentraties.
Wet Labs ( zie ook bijlage B.2.7.)

De sensoren van Wet Labs meten de absorptie van licht over 3 (A C-3) of 9 (A C-9) golflengten.
De gebruikte golflengten bevinden zich in het bereik van 410 - 850 nm. De padlengte is 10 of
25 cm. Zover bij de auteur bekend, is er geen ervaring met het gebruikt van deze sensoren voor
het meten van sedimentconcentraties.
Sea Tech (zie ook bijlage B.2.8.)
Sea Tech transmissometers zijn onder andere gebruikt door BisiioP(l986), GREENetaI. (1995)
en STRAHLE et al. (1996). De kalibratie van dc transmissomctcr in BistioP (1986) is gericht op

toepassingen in dc oceaan (kilometers diepte) en sedimentconcentraties kleiner dan 100 gg 11.
De publikatie van STRAHLE et aL(l996; dit is een WWW-dokument, deze is in het rapport
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bijgevoegd) beschrijft pogingen om biologische aanslag op de sensoren tegen te gaan.
Technische details van de transmissometers zijn niet aanwezig bij de auteur van dit rapport
Monitek GMBH (zie ook bijlage B.2.9.)

De firma Monitek GMBH levert een aantal optische sensoren die mogelijk interessant zijn voor
toepassingen in rivieren voor het meten van het gesuspendeerd sedimenttransport. Model SA-2
is het meest interessant. De sensor meet de absorptie van infrarood licht (padlengte is
onbekend) en kan tot op een diepte van 30m worden gebruikt. Er zijn geen wetenschappelijke
publikaties gevonden die het gebruik van deze sensoren beschrijven.

3.3. Radioaktieve methoden
Radioakieve systemen zijn gebruikt in Rusland, Hongarije en Polen (BA5INsKI, 1989 (in VAN
1993)), in China (Lru YU-REN, 1987 (in V\N RIJN, 1993); YUTHAMANOP, 1983) en in Italië (TAZIOLI,
1980, 1983). De systemen zijn gebaseerd op de absorptie of reflectie van gammastraling door sediment
in suspensie. De gammastraling wordt geleverd door de isotopen 241 Am, Cs, Cd of 238Pu . Het
verband tussen de ratio van de stralingsintensiteit van een zand/klei mcngscl en 'schoon water' (NJNW
moet in het laboratorium worden gekalibreerd voor de veidsituatie. De instrumenten zijn vooral
ontwikkeld voor situaties waar hoge sedimentconcentraties voorkomen. Radioaktieve straling reikt veel
verder dan akoestische of optische signalen.
' 37

' 09

)

Het NJNW ratio van de 137Cs—concentratie meter beschreven in TAZI0LI (1980), heeft een sterk lineair
verband met de sedimentconcentratie van 1 tot 100 g/l. De laboratorium kalibratiekurve van dit systeem
is gebaseerd op kwarts—veidspaat zand en silt—klci monsters. Het systeem blijkt even gevoelig voor beide
materialen te zijn.
Bromien van fouten in deze systemen zijn de instabiliteit van de elektronische apparatuur, de variatie
van de water temperatuur en de chemische samenstelling van het sediment. Plotselinge temperatuur
veranderingen leiden tot veranderingen in de dichtheid van het water, veranderingen in de mechanische
structuur van onderdelen van het meetsysteem en tasten dc respons van de stralingsdetectoren aan
(TAZIOLI, 1980).
. Radioaktief systeem van TAZIOLI
Tiziou (1980, 1983) beschrijft twee radioakticve systemen die in Italië in gebruik zijn in
berggebieden. Eén systeem maakt gebruik van 137Cs en het ander van 241 Am als stralingsbron.
Het betreft in beide gevallen vaste construkties die op de oever van een beek zijn aangebracht
en continu de sedimentconcentratie op één plaats in dc beek meten. De sedimentconcentratie
wordt gemeten aan de hand van de vcrzwakking van de radioakticve straling.
Radioaktief systeem van YUTHAMANOP
Het systeem dat wordt beschreven in YUTHAMANOP (1983) maakt gebruik van 241 Am als
stralingsbron. Het systeem bestaat uit een buis die aan een kabel of een stang in het water
hangt. Op de buis bevinden zich vinnen zodat deze zich naar de stroming richt. Vôônn de buis
bevind zich de stralingsbron en de detector waarmee een puntmeting wordt gedaan. Er bestaan
twee typen: de één meet de verstrooiing, de ander dc verzwakking van de radioaktieve straling.

3.4. Overige methoden
•

STP - Sand transport probe (zie ook bijlage B.4. 1.)
De STP is in de 80-er jaren door Dr. Andy Salkield ontwikkeld aan het Instilute of
Oceanographic Sciences (Taunton). Het instrument is ontwikkeld omdat op dat moment de
beschikbare instrumenten niet voldoende geschikt waren om met een hoge frekwentie
sedimenttransport metingen te doen. Het instrument is niet meer in ontwikkeling (persoonlijke
communicatie, Dr. Soulsby).
De STP meet de sedimentconcentratie door dc botsingen van zandkorrels met een dun roestvrij
stalen plaatje te registreren. De botsingen worden omgezet in spannings-impulsen die kunnen
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worden geteld. Zeer fijn klastisch of organisch materiaal heeft te weinig massa om gedetecteerd
te kunnen worden. Voor het meten van de scdimentconccntratie moet de probe gekalibreerd
worden met materiaal uit het veld.
Drukverschil - Tirtaharapan systeem (zie ook bijlage B.4.2.)
Als van een waterkolom het werkelijke gewicht met sediment en het theoretische gewicht
zonder sediment bekend is, kan de gemiddelde sedimentconccntratie van de waterkolom
berekend worden. Dit is het uitgangspunt van het Tirtaharapan systeem dat geleverd wordt
door Hope Hydrology. Voor de concentratie meting wordt op twee plaatsen dwars op de rivier
een sensor geplaatst. De hoogteligging van de sensoren is verschillend. De sensoren zijn
aangesloten op een drukverschilmeter die het gewicht van de waterkolom tussen de sensoren
bepaald. Impliciet wordt aangenomen dat de concentratie van gesuspendeerd sediment over de
breedte en de diepte van de rivier niet belangrijk varieert.
Een belangrijke bron van fouten vormt de aanname die gedaan moet worden over de dichtheid
van het sediment. Een variatie van de dichtheid tussen de 2.4 en 2.8 * 10 3 kg/m3 levert een
variatie in de uitkomst van de concentratie berekening van 25%.
Met het instrument worden nu proefmetingcn in het veld gedaan.
Een soortgelijk systeem wordt voorgesteld door Su (1986). In zijn publikatie beschrijft hij een
star platform dat het gewicht van het passerend bodemgcbondcn sediment kan registreren (zie
hoofdstuk 2.5 of bijlage A.4.l.). Door een wijziging in dc constructie kan het platform aan de
atmosferische druk worden gekoppeld zodat het totaalgcwicht van de waterkolom wordt
gemeten. Hieruit kan, als o.a. de hoogte van dc watcrkolom bekend is, dc scdimcntconcentratie
worden berekend. De kombinatie van twee van dergelijke platformen zou informatie over het
werkelijke bodemgebonden transport (het materiaal moet het platform immers raken), het
spoeltransport en het totaal transport leveren.
Elektrische geleidbaarheid - CCMJCM (zie ook bijlage 13.4.1)
De CMICM is ontworpen door het Wazerloopkundig Laboratorium. Het systeem meet de
sedimentconcentratie van zand-klei mengscis door de elektrische weerstand vast te stellen. Het
principe is gebaseerd op het gegeven dat zand niet gelcidt en dat de variatie van de zand
concentratie bepalend is voor de elektrische weerstand van zand-klei mengsel. Het systeem
corrigeert voor de variatie van de geleidbaarheid van water zonder sediment in suspensie.
korrelgrootte: zand
25 - 1300 g
concentratie:

11
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Bijlagen
noot: Naar de hoofdstukken wordt in de tekst verwezen. Als er geen leverancier en prijs worden genoemd, dan
betreft het een experimenteel instrument dat als geheel niet te koop is. Onder de kop 'literatuur' kunnen, behalve
de volledige referenties waar in de tekst van een bijlage naar wordt verwezen, ook andere referenties worden
genoemd die betrekking hebben op het onderwerp van de bijlage.

A. Meetmethoden voor het bodemtransport
INHOUD
A. MEETMETHODEN VOOR HET BODEMTRANSPORT ....................................................................... A-1
A.l. SEDIMF.NTVALLEN ........................................................................................................................................A-2

A.1.1.
A. 1.2.
A. 1.3.
A. 1.4.
A. 1.5.

Vorte.x val van O'LEARYENBESCHTA..................................................................................................... A-2
Vortex val van TACCONJENBILLI ....... . ... ... . .......................................................... . ................................. A-4
Bfrckbeck bodemtransportmeter .................................................... ... ....................... . ............ . ................ A-6
Wagbare Geschiebefalle ................................................................ . .................... . ................................ A-1O
Grol3ma[istûbliche Geschiebefalle ......................................................................... . ............................ A-12

A.2. AKOESTISCHE METHODEN .......................................................................................................................... A-13

A.2.1. Theorie van hetSGN .............. . ............................................................... . .............. . ............................. A-13
A.2.2. SGN systeem van ANDERSON. ..................................................................... . ........ . ................................ A-19
A.2.3. SGN systeem van RJCHARDSENMILNE ....................................... . ......................................................... A-21
A.2.4. SGN systeem van THORNE. ..... . .............................................................. . .............................................. A-23
A.2.5. SGN systeem van JAGGER en HARDISTY .................................................................. . ............................ A-26
A.2.6. SGN systeem van VOULGARIS .......................................... . ............ .. ................ ... ................................... A-29
A.2. 7. Bodemtransportmetingen met seismometers ............... . .................... . .............. . .................................... A-30
A.2. 8. Bodemtransportmetingen op basis van botsingen tegen een holle buis ............................. . ................ A-32
A.2.9. Bodemtransportmetingen op basis van botsingen tegen een stalen plaat... ........................................ A-34
A.2. 10. Aktief akoestisch systeem van Lowe .................................. . ................................................................ A-36
A.2. 11. ABVM- Acoustic Bedload Velocity Meter. ....... ... ..... . ...................................... . ................................. A-38
TRACERMETHODEN ......................................................... . .......................................................................... A-40

A. 3.1. Magnetische tracer.systeem van ERGENZINGER e. a. .... . .............................. .......... . ... . ............................ A-40
A. 3.2. Magnetische tracersysteem van REID e. a. ................. . ...................................... . .................................. A-44
OVERIGE METHODEN .................................................................................................................................. A-47

A.4.1. Weegplaform van Su ........... . ............ . ................................................................................................. A-47

A-1

A. 1. Sedimentvallen
A.M. Vortex val van O'LEARY EN BESCHTA
bereik: zand en grind (0,1 - 10 mm)

nauwkeurigheid (90% interval): ± 25% (geschat)

Het meetstation is onderdeel van een betonnen constructie in een rivier (fishirap) die het water kanaliseert en in
tweeën splitst. Het rechter kanaal is 2,57 m breed. Op de bodem van dit kanaal is een stalen buis (0 30,5 cm,
lengte 2,8 m) gemonteerd onder een hoek van 65° tea opzichte van de stroming. Over de hele lengte van de
buis is een opening van 20,3 cm gemaakt. Aan het benedenstroomse einde van de buis bevindt zich een
monster-bak (inhoud 0,3 m3) waarin het grove sediment wordt verzameld bij hoge waterstanden. Het water
stroom verder de rivier weer in. Het sediment in de bak wordt handmatig geanalyseerd als de bak voor 5%
gevuld is.
Veldervaring
Het systeem is in 1976 geïnstalleerd in een regen rivier in Oregon, V.S.. Het bodemmateriaal bestaat uit een
mengsel van zand en grof grind (d22 = 1 mm). Grote delen van de rivierbodem zijn bedekt met een laag van fijn
en grof grind (bed arinouring). Organische resten (boomstammen, wortels etc.) verstoren de stroming.
Op de plek van de vortex-val geldt voor de rivier:
breedte:
2-4m
diepte:
0.1 - 1 m
gradiënt:
<im / km
jaargemiddeld debiet
0,0053 m3 s
debiet dat eens in de twee jaar voorkomt: 2 m 3 s'
Tijdens het veldexperiment:
sediment transport:
0 - 0,08 kg s'
debiet:
0,44 - 1,8 m3 s'
textuur (d50
0,2 - 1,8 mm
):

Figuur 1. Bovenaanzicht het meetstation (O'LEARY EN BESCILTA, 1981; figuur 2)
Figuur 2. Efficiëntie van de vortex val voor verschillende korreigrootten en dcbicten. De efficiëntie van de val
is sterk afhankelijk van de korrclgrootte, maar niet van het debiet. (O'LEARY EN BESCHTA, 1981;
figuur 3)
Figuur 3. Een vergelijking tussen metingen die tegelijkertijd zijn gedaan met een Helley-Smith
bodemtransportmeter (x-as) en de vortex-val (y-as). De waarden van de Y-lijn zijn niet gecorngeerd;
de waarden van de Y'-lijn zijn wél gecorrigeerd voor 'vang-inefficiëntie' van de bak van de vortex val.
(O'LEARY ENBESCHTA, 1981; figuur 4)
Literatuur
O'LEARY, S.J. ENBESCHTA, R.L., 1981. Bed bad transport in an Oregon Coast Range stream. Water Resources
Bulletin, vol. 17, no. 5, pp. 886-894
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Figuur 2. Efficiëntie van de vortex val voor
verschillende korrelgrootten en debieten. De
efficiëntie van de val is sterk afhankelijk van de
korreigrootte, maar niet van het debiet.
(O'LEARY EN BESCHTA, 1981; figuur 3)
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A.1.2. Vortex val van TACCONI EN BILL!
bereik: zand en grind (0,1 - 10 mm)

nauwkeurigheid: onbekend

Het meetstation (zie figuur 1) bestaat uit een betonnen constructie die het water kanaliseert (breedte = 4 m,
hoogte = 0,5 m). In het kanaal is in de bodem een buis geïnstalleerd (een vortex-tube: 0 40 cm). De buis heeft
aan de bovenkant een opening van 30 cm zodat het bodemtransport materiaal daarin kan vallen. De buis maakt
een hoek van 451 met de stromingsrichting. Aan de stroomafwaartse opening van de buis bevindt zich een
draaiende zeef waar het water en het fijne sediment (<0,5 mm) van het grove sediment wordt gescheiden. Het
grove sediment wordt met een lopende band getransporteerd naar een weegsysteem. Daarna wordt het met een
andere lopende band weer naar de rivier getransporteerd. Het hele systeem werkt automatisch.
max. sediment transport: 12 kg s' (bij een debiet van 10 m3 s' (geschat)

Veldervaring
Het meetstation is in 1981 in de 'Virgino Creek' in Toscana (Italië) gebouwd. 27 mm. Het bodemmateriaal is
zeer grof (d50 = 20 min). Tussen 1982 en 1985 zijn vijf hoogwaterperioden geregistreerd.
Op de plek van de vortex-val geldt voor de rivier:
breedte:
12 m
diepte:
1m
gradient:
8 m/km
Tijdens de veld-experimenten:
Q:
0.0008 - 3 kg s'
1,25 - 7,1 m3 s 1
Q:
d50:
0,01-0,08m

Contact
Dipartimento di Ingegneria Civile
Sezione Geologia Applicata
Umversitâ degli Studi di Firenze
Via S. Marta 3, Firenze
Italia
Tel: 055-4796211

Figuren
Figuur 1. Schets van het meetstation, van boven naar beneden; bovenaanzicht, zijaanzicht en dwarsaanzicht
(TACCONI EN BILL!, 1987; figuur 19.2)
Literatuur
BILL!, P. ENTACCONI, P., 1987. Bedload transport proccsscs monitored at Virginio Crcck measuring statio,
Italy. Gardiner, V. (ed.), International Geomorphology 1986, Proceedings first International Conference
on Geomorphology, Manchester, 1985, Wiley & Sons, Chichester, pp. 549-559.
TACCONI, P. ENBILLI, P., 1985. Bedload transport measured by the vortex-trap on Virginio Creck, Italy.
International Workshop on Problems of Sediment Transport in Gravel-bed Rivers, Pingree Park,
Colorado.
TAccoN!, P. ENBILLI, P., 1987. Bed bad transport measuremenis by vortex-tube trap on Virginio Creek, Italy.
Thome, C.R., Bathurst, J.C. and Hey, R.D. (ed.), Sediment transport in gravel bed rivers, Wiley &
Sons, Chichester, pp. 583-606
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A.1.3. Birckbeck bodemtransportmeter
De Birckbeck bodemtransportmeter (de naam is ontleend aan de naam van het instituut van de ontwerpers) is
een sedimentval die continu het gewicht van het sediment dat zich in de val bevindt, weegt. De sediment val
bestaat uit een grote bak waarin zich een kleinere bak bevindt waarin het sediment terecht komt. De kleinere
bak kan in de vertikale richting vrij bewegen. Aan de onderkant rust het op een watergevuld druk-kussen. De
waterdruk in de druk-kussen wordt continu meten. Deze waterdruk is de som van het gewicht van de kleine
bak, het sediment dat in de val is gekomen en de waterkolom erboven. Onafhankelijk wordt de hoogte van de
waterkolom geregistreerd. Omdat ook het gewicht van de kleine bak bekend is, kan de waterdruk in de drukkussen worden omgerekend naar het gewicht van het sediment in de bak.
Ontwerp van Turkey Brook meetstation
Er zijn op dit moment vier variaties van het instrument gebouwd. Het oorspronkelijke ontwerp is van REID et
al. (1980, zie ook REIDet al., 1985; REID EN LARONNE, 1986). Van het meetsysteem staat in figuur 1 een schets
zoals het in Turkey Brook (Enfield Chase, Engeland) gebruikt is. In deze opstelling wordt de druk in het drukkussen (.[I) door een slang verbonden met een druksensor (externe druk sensor, type GR32 Negretti and
Zarnbra Ltd., Aylesbury, Engeland). De informatie wordt opgeslagen op papier (recorder G529, Negretti and
Zambra Ltd.). Aan de bovenkant van de bakken bevindt zich een schuif die voorkomt dat materiaal tussen de
twee bakken in komt. De opening is 0,4 m in de lengterichting van de rivier. Met de schuiven was de opening
dwars op de rivier eerst ingesteld op 0,4 m en later op 0,2m omdat de val te snel vol kwam te zitten. Simultaan
met de druk in het druk-kussen wordt de waterhoogte (H.) gemeten met een interne druk sensor (zie figuur 1).
In figuur 2 staan het verband tussen de resulterende druk (H, - IJ) en het ondergedompelde gewicht van het
sediment in de binnenste bak tegen elkaar uitgezet. Op basis van het betrouwbaarheids interval concluderen
REID et al. (1980) dat het gewicht met een nauwkeurigheid van 0,6 kg gemeten kan worden.
Turkey Brook:
breedte:
diepte (hoogwater)
d50 (bedding)
d50 (bodemtransport)
gradient:

3m
1,4 m
22 mm
llmm
8,6 m/km (grof gemiddelde)

tijdens meetperiode ( 1978 - 1979):
sedimentlast:
0— 0,1 kg m' s '
Contact
Prof. Jan Reid
nu:
Department of Geography
Loughborough University of Technology
Loughborough, Leicestershire LE1 1 3TU
Groot Britannië
tel:
+44 (0)1509 222794
fax:
+44 (0)1509 223930
Email: Ian.Reid@Lboro.ac.uk

ten tijde van de publikatie:
Birkbcck College
University of London
Malet Street, London WC1E7I-IX
Groot Britannië

Ontwerp van Nahal Yatir meetstation
Het ontwerp van het meetstation dat in 1990 geïnstalleerd is in de Nahal Yatir in Israël is een vervolg op het
ontwerp van Turkey Brook (LARONNE et al., 1992; REID ei al, 1985; zie voor een overzichtschets figuur 3). De
binnenste bak is groter (alhoewel niet duidelijk is wat het volume is in Turkey Brook); de middelste heeft een
volume van 0,4 m3; de twee buitenste hebben een volume van 0,24 m 3. De opening dwars op de stromingsrichting is ingesteld op 0,11 m. Voor het meten van de druk in het druk-kussen wordt gebruik gemaakt van
elektrische dmksensoren; de data w'ordt digitaal opgeslagen. De maximale mcctfrckwcntie bedraagt 0,25 s. De
resultaten van proeven waarbij de binnenste bak met bekende gewichten wordt belast staan weergegeven in
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figuur 4. Uitgezet is het uitgangssignaal van de druksensor tegen de massa in de binnenste bak; links voor het
toevoegen van gewicht ('loading') en rechts voor het wegnemen van gewicht ('unloading'). De metingen zijn
tot op 0,5 kg nauwkeuring.
Nahal Yatir:
breedte:
diepte:
d50 (bedding)
d50 (bodemtransport):
gradiënt:

3,5 m
0,9 in
6 - 20 mm
6 mm
8,8 mlkm

tijdens meetperiode (1990 - 1991):
sediment last:

0 - 10 kg m' s'

Overig
De Birkbeck bodemtransportmeters gebruikt in Goodwin Creek (KUHNLE et al, 1988; KUHNLE, 1992) en River
Kennet (HARRIS EN RICHARDS, 1995) tonen sterke overeenkomsten met de hierboven beschreven varianten.
Figuur 5 laat een bouwtekening van de constructie in River Kennet zien. De response van de druksensor van
het instrument in River Kennet blijkt sterk temperatuur gevoelig te zijn.
Figuren:
Figuur 1. Meetstation met Birckbeck bodemtransportmeter. Opstelling in Turkey Brook (Engeland). (REID et al,
1985; figuur 1)
Figuur 2. Relatie tussen het ondergedompelde gewicht van het sediment en de resulterende druk (if, - If).
(REID et al, 1980, figuur 3)
Figuur 3. Meetstation met Birckbeck bodemtransportmeter. Opstelling in Nahal Yatir (Israël). (LARONE
1992, figuur 1)
Figuur 4. Relatie tussen het gewicht in de binnenste bak en het signaal van de druksensor. (LARONE
figuur 4)

et al,

et al,

1992,

Figuur 5. Constructie van de Berkbeck bodemtransportmeter in de River Kennet. (HARRIS EN RICHARDS, 1995,
figuur 1)
Literatuur
HÂiuus, T. EN RIcl-iAlu)s, K.S., 1995. Design and calibration of a recording bcdload trap, Earth surface processes and
landforms, vol. 7, pp. 205-2 11
KUHNLE, R.k, 1992. Bed bad transport during rising and falling stages on two small streams, Earth Surface Processes andLandforms, vol. 17, no. 2,pp. 191-197.
KUHNLE, itA., Wws, J.C. ENBOWIE, A.J., 1988. Measurement of bcd bad transport on Goodn Creelç Nortlien
Mississippi, Proceedings 18th Mississippi Water Res. Conference, Jackson, Mississippi, pp. 57-60
LARONNE, J.B., REID, T., YITSHAK, Y. EN FROSTICK, L.E., 1992. Recording bedload discharge in a semiand channel,
Nahal Yatir, Israel, Bolen, J. et al (cd.), Erosion and sediment monitoring programines in river basins,
Proceedings international symposium, Oslo, 1992, JANS publicalion 210, pp. 79-86
REID, 1. ENFROSTICK, L.E., 1986. Dynamics of bedload transport in Turkcy Broolç a coarse-grained alluvial channel,
Earth SurfaceProccsses and Landforms, vol. 11, pp. 143-155
REID, 1., FROSTICK, L.E. EN LAYMAN, J.T., 1985. The incidence and nature of bed bad transport during flood fiows in
coarse-grained aliluvial channels, Earth Science Processes and Landforms, vol. 10, pp. 33-44
REID, 1., LAYMAN, J.T. EN FROSTICK, L.E., 1980. The continuous measurement of bedload discharge, Joumal of
Hydraulic Research, vol. 18, pp. 243-249
REID, I. ENLARONNE, J.B., 1995. Bed laad sedirnent transport in an ephemeral steam and a comparison with seasonal
and perennial counterparts, Water Resources Research, vol. 31, no. 3, pp. 773-781
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Figuur 5. Constructie van de Berkbeck bodemtransportmeter in de River Kennet. (HARRIS EN RICHARDS, 1995,
figuur 1)
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A.1.4. Wagbare Geschiebefalle
In de bodem van de rivier de Rijn nabij Wesel in Duitsland (km 818,2) zijn vijf bakken ingegraven waarmee
het bodemftansport gemeten wordt (DV\VK, 1992; SCHEMMER, 1994). Het sediment dat in de bakken valt,
wordt eerst verzameld boven een weegpiatform. Daar wordt het gewogen en vervolgens belandt het in het
reservoir eronder. De reservoirs hebben een volume van 0,4 m 3 en worden met een duikersschacht weer
geleegd. De inval opening en het wegen worden op afstand bestuurd. Figuur 1 (boven) laat de plaatsing van de
sediment vallen in het dwarsprofiel zien. Figuur 1 (onder) is een schets van de werking van het instrument.
Contact
Deutscher Verband flir Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK)
Gluckstrasse 2, D-5300, Bonn, Deutschiand
Figuren

Figuur 1. Plaatsing van de sedimentvallen in de dwarsdoorsnede in de rivier (boven) en schematische weergave
van de werking van de vallen. (SCHEMMER, 1994; figuur 15)
Literatuur

DVWK, 1992. Regein Geschiebemessungen. Deutscher Verband flir Wasserwirtschaft und Kulturbau, H 127,
Bonn, Deutschland
SCHEMMER, H., 1994. Me1gerte und Me3methoden. Internationale Komission flir die Hydrologie des
Rheingebietes (KHR)/ Commision internationale de ihydrologie du basin du Rhin, Arbeitsgruppe
"Sedimenttransport im Rhein", Project 1, Deutscher Beitrag, 42p.

A- 10

Cn

Ge5chiebefaUen
'<-

—

r--

m
geschiebefUhrendeBreite
St rombr& te

Meprofl1 bei Wesel, kin 618,2

Rtein!;1e

.

—r

Querschritt

Çrtgsschnt

Gesch

;e
te.;
•

t..-.

-;:
.

. •

t-?.

!.......<?t_

0..

Sc .,,.y.,a

S,i.thn'W.ÇS..flt

t;.

.. ut.,.

N.flI.1sa9.,fl..'.
t A.t? ,It.)SI

S.

dfl......

dr S

.......
......

Figuur 1. Plaatsing van de sedimentvallen in de dwarsdoorsnede in de rivier (boven) en schematische weergave
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A.1.5. Grof3maf3stabliche Geschiebefalle
Vanwege problemen ten aanzien van de minimale vaardiepte van de Rijn is bij km 494 in 1989 en 1990 een
grote sedimentval in de Rijn gebouwd (SCHEMMER, 1994; THEOBALD EN NESTMAN, 1994). Het doel van de
sedimentval is te voorkomen dat migrerende bodemvormen stroomafwaarts van de sedimentval de vaardiepte
verminderen. De val is 160 m lang, 250 m breed en 1,50 m lang (figuur 1). Er worden regelmatig peilingen
gedaan om de opvulling van de val te volgen. Hieruit kan een schatting van het sedimenttransport gedaan
worden.
Contact
Deutscher Verband flir Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK)
Gluckstrasse 2, D-5300, Bonn, Deutschiand
Figuren
Figuur 1. Schematische weergave van de sedimentval in de Rijn bij km 494 (Mainz-Weisenau).
1994, figuur 14)

(SCHEMMER,

Literatuur
H., 1994. Me3gerâte und Mef3methoden. Internationale Komission flir die Hydrologie des
Rheingebietes (KHR)I Commision internationale de l'Hydrologie du Basin du Rhin, Arbeitsgruppe
"Sedimenttransport im Rhein", Project 1, Deutscher Beitrag, 42p.
THEOBALD, S. EN NESTMANN, F., 1994. Model and in-situ measurements of bed-bad transport phenomena in
navigable rivers. International Journal of Sediment Research, vol. 9, special issue december 1994, pp.
148- 155
SCHEMMER,

Figuur 1. Schematische weergave van de sedimentval in de Rijn bij km 494 (Mainz-Weisenau).
1994, figuur 14)
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(SCHEMMER,

A2. Akoestische methoden
A.2.1. Theorie van het SGN
De hierna volgende beschrijving is ontleend aan THORNE (1985, 1986A, 1986B), JAGGER EN HARDIsTY (1991)
en VOULGARIS et al. (1995).
De frekwentie van het SGN
THORNE (1985) deed metingen met kleine glazen bolletjes, zogenaamde 'Ballotini', in een ronddraaiende
trommel. De Ballotini hadden een dichtheid (afhankelijk van de gebruikte grootte) van tussen de 2200 en 2900
kg m 3 . Deze dichtheid is vergelijkbaar met natuurlijk sediment. Hij mat voor verschillende diameters van de
Ballotini de akoestische intensiteit in het spectrum van 1 - 10.000 kHz (figuur 1). Uit de figuur blijkt dat elke
korreigrootte een kenmerkend spectrale respons heeft; onder andere geldt dat de piek frekwentie in het
frekwentie respons spectrum toeneemt als de korreigrootte afneemt. In figuur 2 zijn deze metingen, samen met
metingen van anderen, gebruikt om het verband tussen de korrelgrootte en spectrale piekfrekwentie ( de
frekwentie waarbij de akoestische intensiteit het grootst is) beter te kunnen analyseren. De lijn in de figuur stelt
de volgende vergelijking voor:

fr =
met:
E

(13
D
g
R

=
=
=
=
=
=
=

O.4(Uo2

E

O,0855[ p w (1_ 2 )

Youngs modulus (N m)
dichtheid van het water (kg m 3 )
Poissons ratio (-)
botsingssnelheid tussen twee korrels (m s)
korrelgrootte (m)
gravitatie versnelling (m s 2)
straal van de korrels (m)

Ri

n5

vaisnelheid Vrije val = (2gD)0

'5

Vereenvoudigd voor de gegevens van figuur 1 kan deze ook worden geschreven als:

= 224D 0 '9

(2)

Deze vergelijkingen zijn opgesteld door THORNE (1985). De vergelijking is gebaseerd op de trillingen die
ontstaan als korrels met elkaar in botsing komen. Hij concludeerde dat andere modellen gebaseerd op de eigen
frekwentie van de korrels niet voldeden. De totale massa van de korrels gebruikt in de experimenten en de
draaisnelheid van de trommel blijken niet van invloed te zijn op de ligging van de piek frekwentie.
De intensiteit van het SGN

Koss EN ALFREDSON (1973) en AGAY EN HODGSON (1978) laten zien dat voor twee elastisch botsende bollen in
de lucht geldt:

1,29x 10El,2—r
met:
P.
r
c

=
=
=

J -Jc

(3)

piek waarde van akoestische druk op afstand r (Pa = N m 2 )
afstand tot de botsing (m)
snelheid van het geluid in de lucht (m s')

Voor de totale effectieve akoestische druk (som van alle individuele botsingen, P) van bewegend sediment in
water geldt (BARANEK, 1971; THORNE, 1 986A):
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2 JT71

PT
met:
N

=

(4)

aantal botsingen (-)

De formules (3) en (4) leveren, met de constanten ingevuld en gecorrigeerd voor de verschillende akoestische
impedantie in lucht en water (THORNE, 1986A):

19D

0
'2

M0

'5

(5)

Uit experimenten blijkt dat P cc 0, met 0,5 <c < 1.
Samengevat kan worden vastgesteld dat de piekfrekwentie van het SGN grotendeels afhankelijk is van de
korreigrootte, en dat de akoestische intensiteit grotendeels afhankelijk is van de massa. Het is dus mogelijk om
uit een frekwentiespectrum de textuur van het materiaal te schatten. THORNE (1 986B) geeft daar een voorbeeld
van. De resultaten zijn vooralsnog onnauwkeurig en moeten eerder als een indicatie van de textuurklasse van het
sediment beschouwd worden, dan als een absolute korrelgrootte verdeling.
Het berekenen van het transport uit het SGN

In de literatuur zijn geen f'ysische modellen die de conversie van de akoestische intensiteit van het SGN naar het
sediment transport in het veld mogelijk maken. In plaats daarvan worden empirische formules gebruikt van de
vorm:

q5 =ctI'

(6)

met:

1

=
=
=

bodemtransport per eenheid van breedte (kg m s')
akoestische intensiteit (W m 2
constanten afhankelijk van het systeem en de eigenschappen van het sediment
)

De akoestische intensiteit is de gemiddelde energie in het vlak loodrecht op de voortplantingsrichting van de
geluidsgolf. De akoestische intensiteit is gelijk aan:
(7)

=
met:

c

=
=

effectieve druk (N m 2) = P. / I2
voortplantingssnelheid van het geluid (m/s)

Als de constanten aan de hand van laboratorium proeven worden vastgesteld, dan moet vergelijking (6)
gecorrigeerd worden voor de 'gesloten' laboratorium omstandigheden voordat men de formule kan toepassen in
het veld; met 'gesloten' wordt bedoeld dat de proeven met SGN in een laboratorium in een afgesloten ruimte
worden getest, terwijl in zee het geluid zich naar alle kanten toe verspreid. De formule (6) wordt dan
(V0ULGAIUs etal., 1994, 1995; THORNEENFODEN, 1988):

q=a
met:
Rf
0

=
=

r

=

(IR cosO
itr )

vertikale afstand tot de bodemtransportlaag in het veld (m)
hoek tussen de bewegingsrichting van het sediment en de denkbeeldige lijn richting de
hydrofoon in het laboratorium (-) voet (zie figuur 3 voor een definitie schets)
afstand tot de botsende korrels in het laboratorium (m)
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(8)

De gevonden waarden voor 13 zijn (in alle gevallen is er een grote spreiding in de q. —1 relatie):
bron

13

materiaal

RICHARDS EN MILNE (1979)
THORNE (1 986B)
JAGGER EN HARDISTY (1991)
JAGGEREN HARDISTY (1991)
VOULGARIS ei aL (1995)

0,50
1,0
1,0
1,5
1,9

data voor twee rivieren gemengd (d50 = 0,34 mm en 2,4 min)'
zand (d50 0,4 mm) - grind (d50 1 6mm) mengsel
ballotoni (10 mm)2
grind (10-11 mm)2
grind (diameter onbekend)

Een beperking bij het meten van het SGN van sediinent transport, is dat geluid van o.a. schepen en (in zee)
golven ook bijdraagt aan het geluid dat de hydrofoon registreert. In figuur 4 is een diagram weergegeven waarin
de akoestische intensiteit van verschillende geluidsgbronnen in het frekwentiespectrum is weergegeven. Ruis
wordt ook veroorzaakt door turbulentie rond de hydrofoon zelf.
Figuren
Figuur 1. Metingen van het SGN met verschillende korrelgrootten. De massa van het materiaal was 500 g en de
snelheid van de trommel was 0,31 m s'. Korrelgrootten: (a) 30 mm, (b) 14,5 mm, (c) 9 mm, (d) 3 mm,
(e) 1,1 mm, (f) 0,36 mm.jÇ is de gemiddelde piek amplitude in het spectrum. (THORNE, 1985, figuur 4)
Figuur 2. Verband tussen korreigrootte en spectrale amplitude piek frekwentie. De lijn stelt vergelijking (1)
voor. (JAGGER EN HARDISTY, 1991, figuur 1; aangepast van THORNE, 1985)
Figuur 3. Schematisch diagram voor de defmitie van de hoek tussen de bodemtransport richting en de
denkbeeldige lijn richting de hydrofoon. (VOULGARIS, 1995, figuur A. 1, aangepast)
Figuur 4. Bijdragen van ruis aan het SGN systeem, en de karakteristieke akoestische intensiteit in het
frekwentiespectrum. (THORNE, 1 986B, figuur 3)
Literatuur
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BARANEK, L.L., 1971. Noise and vibration control. McGraw-Hill, New York, chap. 2
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and transport. Sedimentology, vol. 36, pp. 3 1-74
waarde van de coeficient heeft waarschijnlijk zeer grote foutmare
1n JAGGER EN HARDISTY (1991) wordt gedefinieerd dat q,, = aV h waarbij Vh het hydrofoon signaal is. Normaal
gesproken wordt met het microfoonsignaal de effectieve akoestische druk (Pe) bedoeld zodat zou gelden dat 1 oc
Vh2 . Uit de tekst blijkt echter dat zij uitgaan van de relatie 1 cic Vh ° Deze laatste relatie is aangehouden om f3
genoemd in de tabel te berekenen.
2

' 5 .

A- 15

VOULGARIS, G.M.P., WILKIN, M.P. ENCOLLINS, M.B., 1995. The in-situ passive acoustic measurement of shingle
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Figuur 2. Verband tussen korreigrootte en spectrale
amplitude piek frekwentie. De lijn stelt vergelijking
(1) voor. (JAGGER EN HARDISTY, 1991, figuur 1;
aangepast van THORNE, 1985)

Figuur 1. Metingen van het SGN met verschillende
korrelgrootten. De massa van het materiaal was 500
g en de snelheid van de trommel was 0,31 m s'.
Korreigrootten: (a) 30 mm, (b) 14,5 mm, (c) 9 mm,
(d) 3 mm, (e) 1,1 mm, (f) 0,36 mm.f is de
gemiddelde piek amplitude in het spectrum.
(THORNE, 1985, figuur 4)

liding
ÉicIc

sediment
transport
d&rcction

-

It

Figuur 3. Schematisch diagram voor de definitie van de hoek tussen de bodemtransport richting en de
denkbeeldige lijn richting de hydrofoon. (VouLciARis, 1995, figuur A.l, aangepast)
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A.2.2. SGN systeem van ANDERsON
Het elektronisch circuit dat ANDERSON (1976) beschrijft wordt weergegeven in figuur 1. Het signaal van het
elektronisch systeem is met gekalibreerd met laboratorium of veldproefen. Hij gebruikte een microfoon met een
frekwentie response tot 60 kHz (merk en type worden niet vermeld). De respons van de hydrofoon neemt af
boven de 10kHz. ANDERSON (1976) gebruikte zand (lmm - 100 j.tm) om kwalitatieve beschrijving van het
bodemtransport te maken. Het resultaat daarvan staat weergegeven in figuur 2.
Figuren
Figuur 1. Elektronisch systeem voor de registratie van 'self generated noise'. (ANDERSON, 1976, figuur 1)
Figuur 2. Variatie van de akoestische energie ontvangen door het elektronisch systeem in te tijd. (ANDERSON,
1976, figuur 2)
Literatuur
ANDERSON, M.G., 1976. An inexpensive circuit design for the acoustic detection of oscillations in bedload
transport in natural streams. Earth Surface Processes and Landforms, vol. 1, pp. 213-2 17
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A.2.3. SGN systeem van

RICHARDS EN MILNE

Het systeem dat RICHARDS EN MILNE (1979) beschrijven is een vervolg op het systeem van ANDERSON (1976;
zie bijlage A.2.2.). Het elektronisch systeem staat afgebeeld in figuur 1. Met dit systeem zijn metingen gedaan in
de Afon Dysinni (breedte 6,75m; gradint 5 mlkm; d50 = 2,4 mm) en de Smite Brook (breed 3,75m; gradiënt
2mlkm; d50 = 0,34mm). In de beken zijn metingen van het bodemtransport gedaan met conventionele methoden
en met een hydrofoon. Deze gegevens staan in figuur 2 tegen elkaar uitgezet. De spreiding van de
puntwaarnemingen wordt toegekend aan de invloed van achtergrondruis veroorzaakt door de turbulentie.
Figuren
Figuur 1. Elektronisch systeem voor de detectie van SGN. (RICHARDS EN MILNE, 1979, figuur 1)
Figuur 2. Diagram met het signaal van de ampèremeter en het sedimenttransport gemeten met 'conventionele'
sedimentvallen. (RICHARDS EN MILNE, 1979, figuur 5)
Literatuur
RIcHARDs, K.S. EN MJLNE, L.M., 1979. Problems in the calibration of an acoustic device for the observation of

bedload transport. Earth Surface Processes and Landforms, vol. 4, pp. 335-346
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Figuur 1. Elektronisch systeem voor de detectie van SGN. (RICHARDS EN MILNE, 1979, figuur 1)
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A.2.4. SGN systeem van

THORNE

Hydrofoons voor de detectie van het SGN moeten een zo groot mogelijke gevoeligheid en bandbreedte hebben
(THORNE, 1 986B). Een hoge gevoeligheid maakt het mogelijk ook zwak SGN te registreren zonder dat het
overschaduwd wordt door de ruis van het elektrische systeem zelf. Een grote bandbreedte is nodig opdat ook de
hoogfrekwente componenten van het SGN voldoende sterk kunnen worden geregistreerd. Uit laboratorium
metingen van MILLARD (1976) en THORNE et al. (1983) blijkt dat een bandbreedte van 200 kHz en een
gevoeligheid van -200 dB ref 1 V .iPa' voldoende is.
Bij de laboratorium experimenten beschreven in THORNE (1985, 1986A) en de veldexperimenten beschreven in
THORNE(1986A, 1986B) is gebruik gemaakt van een Brüel and Kjcer 8103 (BK 8103). De gevoeligheid van deze
hydrofoon is -211 dB ref 1 V tPa. De (nominale) respons is relatief vlak tot 150 kHz. Voor de
veldexperimenten is ook gebruik gemaakt van de Brüel and Kjcer 8101 (THORNE, 1 986A) en de Celesco LC 10
(THORNE, 1986B). De laatste is vergelijkbaar aan de BK 8103. De Celesco LC1O is in een zogenaamde
parabolische reflector ('reflective housing', RH) geplaatst om de hydrofoon enigszins richtingsgevoelig te
maken.
In figuur 1 staat een schema van de laboratorium opstelling van THORNE (1985, 1986A). In figuur 2 staat een
schema van de opstelling zoals die is gebruikt bij veldexperimenten aan de kust van THORNE (1986B). De 'low
light t.v. camera' werd gebruikt om de hydrofoons te kalibreren. De kalibratiediagrammen staan afgebeeld in
figuur 3. De grote spreiding was aanleiding om één minuut gemiddelden van het SGN te gebruiken om het
sediment transport te berekenen. Geschat werd dat op deze manier 90% van het werkelijke transport binnen een
faktor 2 van de berekende waarde zou liggen.
Contact
Mr. P.D. Thome
Proudman Oceanographic Laboratory
Bidston Observatory, Bidston
Mersey Side, L43 7RA, England, U.K.
Tel:
0151 653 8633
Fax:
0151 653 6269 (Main Fax)
WWW: http://www.nbi.ac.ukl
Figuren
Figuur 1. Schema van de laboratorium opstelling van THORNE (1985, 1986A). (THORNE, 1985, figuur 1)
Figuur 2. Schema van de opstelling bij veldexperimenten. (THORNE 1986B, figuur 2)
Figuur 3. Kalibratie van de akoestische intensiteit met behulp van de t.v. camera. getrokken lijn = 'major axis
fit'.BK=BrüelandKjcer8103,1=2454q-0,04l;RHCelescoLC10,I=2303q-0,1951.
(THORNE, 1986B, figuur 7)
Literatuur
MILLARD, N.W., 1976. Noise generated by moving sediments. Institute of acoustics, Proc. Conf. on recent developments in underwater acoustics, A.R.E. Portland, paper 3.5, 8p.
THORNE, P.D., 1985. The measurement of acoustic noise generated by moving artificial sediments. Journal of the
Acoustical Society of America, vol. 78, pp. 10 13-1023
THORNE, P.D., 1 986A. Laboratory and marine measurements on the acoustic detection of sediment transport.
Journal of the Acoustical Society of America, vol. 80, no. 3, pp. 889-9 10
THORNE, P.D., 1986B. An intercomparison between visual and acoustic detection of seabed gravel movement in
turbulent tidal currents. Marine Geology, vol. 72, pp. 11-31
THORNE, P.D., SALKIELD, A.P. EN MARKs, A.J., 1983. Application of acoustical techniques in sediment transport
research. Inst. of Acoustic, Proc. of the Conference on Acoustics and the Seabed, Bath University, Bath,
pp. 395-402
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A.2.5. SGN systeem van JAGGER en HARDISTY
Het akoestische systeem van JAGGER EN HARDISTY (1991) staat afgebeeld in figuur 1. De hydrofoon is in dit
systeem met een frekwentie analyse component en een intensiteit analyse component verbonden. Het frekwentie
analyse component bestaat uit een Hewlett-Packard 3561 dynamic signal analyser, 7475A plotter, band
recorder en koptelefoons. De intensiteit analyse component bestaat uit een Castle Instruments GA 101
versterker, GA 701 octaaf band filter en rmd-dc converter, een National Jnstruments NB-MIO-16H 16-kanaals
A/D board en een Apple Macintosh IIcx monitor en opslag systeem. De hydrofoon die gebruikt wordt is de
Brüel and Kjcer 8103.
In een goot deden JAGGER EN HARDISTY (1991) experimenten met ballotoni (glazen korrels, 10 mm) en grind
(10 - 11 mm). De resultaten staan weergegeven in figuur 2 en 3 (ib = sediment transport = q, in dit rapport, Vii
= hydrofoon signaal). Het bovenste diagram geeft alle data weer. In het onderste diagram zijn de resultaten van
de proeven met dezelfde hoeveelheid sediment gemiddeld. De spreiding blijkt dan veel minder te zijn. Voor de
ballotom vonden zij (zie eindnoot ii) 0 = 1,02 (? = 96). Voor het grind vonden zij 0 = 1,5 (? = 0,77).
HARDISTY (1991) beschrijft een veldexperiment waarbij de zelfde randapperatuur, maar een andere hydrofoon
wordt gebruikt. Het betreft een ingepakte MK203 microfoon (Castie instrumenis).
Contact
Prof. Jack Hardisty
School of Geography and Earth Resources
University of Huil, Cottingham Road,
Hult, HU6 7RX, U.K.
Tel:
+44482-465176
Email: J.Hardisty@geo.hull.ac.uk
\VWW: http://www.hull.ac.ukfHull/resourceslstafUj-hardisty.html
Figuren

Figuur 1. Schema van het akoestisch systeem. (JAGGER EN HARDISTY, 1991, tabel 1)
Figuur 2. Gootproef resultaten van de ballotini. bovenste diagram, alle data; onderste diagram, gemiddelden
van de proeven met dezelfde massa. (JAGGER EN HARDISTY, 1991, figuur 5)
Figuur 3. Gootproef resultaten van het grind, bovenste diagram, alle data; onderste diagram, gemiddelden van
de proeven met dezelfde massa. (JAGGER EN HARDISTY, 1991, figuur 6)
Literatuur

HARDISTY, J., 1991. Bedload transport under low frequency waves. Kraus, N.C., Gingerich, H.J., Kriebel, D.L.
(eds.), Coastal Sediments '91, Proceedings of specialty conference on quantitative approaches to
coastal sediment problems (sponsored by the ASCE), Scatle, Washington, vol. 1, pp. pp. 226-733
JAGGER, K.A. EN HARDISTY, J., 1991. Higher frquency acoustic mcasurements of coarser bedload transport.
Kraus, N.C., Gingerich, K.J. and Kriebel, D.L., Coastal Sediments '91, proceedings of a specialty
conference on quantitative approaches to coastal sediment proccsses, Scatle, Washington, pp. 2 1872198
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A.2.6. SGN systeem van VOULGARIS
Aan de TOSCA (Transport Of Sediment Combined Apparatus) driepoot , die is ontworpen voor hel doen van
metingen aan de kust, bevindt zich een hydrofoon waarmee het bodcmtransport wordt gemeten. Het type
hydrofoon wordt in VOULGARIS (1994, 1995) niet vermeld. De hydrofoon is in het laboratorium gekalibreerd.
De grootte van het sediment en het type sediment dat daarvoor is gebruikt, worden niet vermeld. Het
kalibratiediagram staat in figuur 1. Het transport wordt door VOULGARIS (1994, 1995) berekend als:
JO.891

q = 1,95

8V'

Het bodemtransport wordt uitgedrukt in W m 2 (vcrmcnigvuldig met 1(1 - p,Jp,)*gI om om te rekenen naar kg
m' s 1 ).
Contact
Department of Oceanography
The University, Southampton
S017 1BJ, U.K.
Figuren
Figuur 1. Kalibratiediagram van TOSCA hydrofoon. (VOULGARIS, 1995, figuur 4)
Literatuur
VouixiARxs, G.MP., WIUUN, M.P., 1994. Shingle movcmcnt under wavcs and currcnts: an instrumented platform for
field data collection. Arcilla, A.S., Stive, M.V. and Kraus, N.C. (eds), Coasial Dynamics '94, ASCE, pp.
894-909
V0uLGARIS, GIvLP., WILKIN, M.P. AND CowNs, M.B., 1995. The in-situ passive acoustic measurement of shingle

movement under waves and currenis - Instrument (TOSCA) development and preliminaJy resuits.
Continental Shelf Research, Vol. 15, no. 10, pp. 1195-1211
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Figuur 1. Kalibratiediagram van TOSCA hydrofoon. (VOIJLGARIS. 1995. figuur 4)
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A.2.7. Bodemtransportmetingen met seismometers
Deze methode is gebruikt en wordt beschreven door Govi et al. (1993). In het dal van Gallina (Noorwest-Italië)
plaatsten zij vijf seismometers naast en één seismometer in de bedding van de beek (figuur 1). Alleen de
seismometer in de bedding bleek een voldoende hoog signaal - ruis verhouding te hebben om zinvolle
informatie op te leveren. Bij de proef is gebruik gemaakt van zeer gevoelige 'velocimeters' met een natuurlijke
frekwentie van 1 Hz (producent is niet vermeld). Deze genereren een spanning die proportioneel is aan de
'ground oscillation velocity' met een gevoeligheid van 240 V (m s' ). Er wordt verondersteld dat de grond
oscillatie snelheid proportioneel is aan het sediment transport. Figuur 2 laat een voorbeeld zien van de
resultaten. Het diagram geeft het verloop van het debiet en de gemiddelde grond oscillatie snelheid in de tijd
weer.
De resultaten geven de mogelijkheid om de hydraulische omstandigheden bij het begin en het einde van het
sedimenttransport te registreren.
Veldsituatic (typering van de beek):
gemiddelde debiet ('82-'90)
maximum debiet (05/06/1990)
gemiddelde sediment last ('82-'90)
maximum sediment last (1987)
textuur sediment
gradient (gemiddeld)

0,02 m3 s '
5,79 rn3 s'
39,5 m3 jaaf'
71,6 m3 jaaf'
0,02 - 256 mm
490 mlkm

Contact

Dhr. Mario Govi
National Research Council (CNR)
Research Institute for Hydrogeological Protection in the Po Basin, IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione
Hydrogeologica nei Bacini dell'Italia nord onentale)
Corso Stati Uniti, 4, Localita' Camin
35020 Padova
Tel:
+39 49 829500
Fax:
+39 49 8295827
Figuren

Figuur 1. Kaart van het gebied met de seismometers. Seismometer Si tot en met S5 zijn op het vaste gesteente
naast de beek geplaatst. Seismometer S is in de bedding in gegraven. (Govi er al., 1993, figuur 1)
Figuur 2. Voorbeeld van resultaat van metingen met seismometer. getrokken lijn: debiet, onderbroken lijn;
gemiddelde grond oscillatie snelheid. (Govi et al., 1993, figuur 5)
Literatuur
Govi, M., MARAGA, F. AND M0IA, F., 1993. Seismic detectors for continuous bed bad monitoring in a gravel
stream. Hydrobogical science journal/ Journal des Sciences Hydrologiques, vol. 38, no. 2, pp. 123-132
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Figuur 1. Kaart van het gebied met de seismometers. Seismometer SI tot en met S5 zijn op het vaste gesteente
naast de beek geplaatst. Seismometer S is in de bedding in gegraven. (Govi et al., 1993, figuur 1)
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Figuur 2. Voorbeeld van resultaat van metingen met seismometer. getrokken lijn: debiet, onderbroken lijn;
gemiddelde grond oscillatie snelheid. (GovI et al., 1993, figuur 5)
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A.2.8. Bodemtransportmetingen op basis van botsingen tegen een holle
buis
Het instrument wordt beschreven in TIGucHI ei al (1992). Het instrument bestaat uit een afgesloten buis
waarin een microfoon is bevestigd. De buis wordt half in de bedding van de rivier ingegraven zodat het
passerend sediment de buis kan raken (figuur 1). Om te voorkomen dat het geluid zich voortpiant naar de
bedding van de rivier (via de buis) is deze aan de onderzijde voorzien van een rubberen vel. Het principe is er
op gebaseerd dat stenen of grind die de buis raken een geluidssignaal produceren waarvan de sterkte
proportioneel is met de massa en de snelheid van het materiaal.
Om dit principe te testen deden TIGucHI ei al (1992) tests in een laboratorium goot (lengte x breedte x
hoogte: 10 m x 0,2 m x 0,3 m). In de goot werd bij een bekende stroomsnelheid grind (Steen voor steen;
diameter tussen de 5 en 50 mm) met bekende massa gegooid en vervolgens werd met de beschreven akoestische
sensor de amplitude van het geluidssignaal gemeten. In figuur 2 staat het resultaat weergegeven. Bij een tweede
proef werd bekende hoeveelheden materiaal toegevoegd. In figuur 3 staat het totaal aantal geteld impulsen
uitgezet tegen het sediment transport
Contact
S. Taniguchi
Faculty of Junior College Course of Economics
Shiga University
Bamba 1-1-1, Hikone, Shiga, Japan
Figuren

Figuur 1. Configuratie van de akoestische sensor.

(TANloucul

Figuur 2. De relatie tussen het momentum en de amplitude.

ei al, 1992, figuur 1)

(TANIGUCHI

ei al, 1992, figuur 8)

Figuur 3. Het totaal aantal getelde impulsen uitgezet tegen het sediment transport (aan de hand van gegevens
van TANIGucHI ei al., 1992).
Literatuur
S., ITAKURA, Y., MIYAMOT0, K., KURIHARA, J., 1992. A new acoustic sensor for sediment
discharge measurement. Bolen, J. et al (ed.), Erosion and sediment monitoring programmes in river
basins, Proceedings international symposium, Oslo, lANS publication no. 210, pp. 135-142
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A.2.9. Bodemtransportmetingen op basis van botsingen tegen een stalen
plaat
In de Erlenbach (Zwitserland) zijn sinds 1986 bij een meetstation negen hydrofoons in gebruik voor de detectie
van het bodemtransport (BÂNZIGERENBURCH, 1990; RICKENMANN, 1992; ZELLER, 1987). Op de plaats van het
meetstation is de in de bedding een betonnen constructie aangebracht. In deze betonnen constructie zijn in een
sectie dwars op de bedding negen stalen platen aangebracht waaronder hydrofoons zijn bevestigd. De
hydrofoons registreren impulsen die worden veroorzaakt als stenen of grind met de stalen plaat in contact
komen. De informatie van de hydrofoons wordt boven een bepaalde drempelwaarde van het aantal impulsen per
minuut continu en automatisch vastgelegd (figuur 1).
De informatie is gebruikt om het bodemtransport vooral kwalitatief te bestuderen. Voor een kwalitatieve
interpretatie van de data moet een relatie tussen het aantal impulsen en het bodemtransport worden vastgelegd.
Door een aantal malen het volume sediment in de sedirnentval stroomafwaarts van de hydrofoons te meten is
een absolute referentie verkregen van het sediment transport in een bepaalde periode. Deze data zijn gebruikt
om figuur 2 te maken. BÂNZGER EN BURCH (1990) merken hierbij op dat de gegevens geen informatie van zeer
hoge waterstanden bevatten.
Contact
Swiss Federal Institute for forest, snow and landscape research (FSL)
8903 Birmensdorf
Zwitserland
Figuren

Figuur 1. Schema van het rneetstation met de hydrofoons. (BÂNZIGEREN BURCH, 1990, figuur 2)
Figuur 2. Relatie tussen het aantal impulsen en het bodcmtransport volgens de sedimentval. (BÂNZIGER EN
BuRcH, 1990, figuur 6)
Literatuur

BÂNZIGER, R. EN BuRcH, Ii, 1990. Acoustic sensors (hydrophones) as indicators for bed lood transport in a mountain
torrent. Hydrology of Mountainous Regions, 1 - Hydrological Measurements; the water cycle, Proceedings of
two Lausanne syrnposia, 1990, TANS publication 193, pp. 207-2 14
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79 (7-9), pp. 129-131
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A..2.10. Aktief akoestisch systeem van Lowe
(1980, 1989) beschrijft een aktief akoestisch systeem dat gebruik maakt van twee akoestische
sensoren (figuur 1). Het is bedoeld voor metingen van het bodemtransport zoals dat plaats vindt als er
sprake is van 'sheetfiow'. Bij 'sheetfiow' verplaatst het materiaal zich in een dunne laag over de
bodem. Eén sensor (4 MHz) is loodrecht t.o.v. de bodem gemonteerd en registreert de dikte van de
bodemtransportlaag. De tweede sensor (1 M1-Iz) is onder een hoek gemonteerd. Deze wordt gebruikt
om de bewegingssnelheid van de bodem-transportlaag te meten. De dikte van de bodemtransportlaag
wordt gemeten door gebruik te maken van de gedeeltelijke reflectie van een uitgezonden
geluidssignaal door zowel de grens tussen het water en de bodemtransportlaag, en de
bodemtransportlaag en de stationaire bodem. De tijd die verstrijkt tussen het registreren van de twee
reflecties, is een maat voor de dikte van de transportiaag. De bewegingssnelheid wordt berekend door
van het weerkaatste signaal van de tweede sensor, de Doppler verschuiving te berekenen.
LOWE

Het instrument, dat ontwikkeld wordt bij het Scripps Institulion of Oceanograph, Centerfor Coastal
is nog in het ontwerp stadium.

Studies

Contact
Scripps Institution of Oceanography
Centre for Coastal Studies
University of California, San Diego
La Jolla, CA 92093-0209
U.S.A.
Figuren
Figuur 1. Akoestische systeem gebaseerd op twee sensoren. Één sensor is loodrecht t.o.v. de bodem
gemonteerd en registreert de dikte van de bodemtransportlaag. De tweede sensor is onder een
hoek gemonteerd. Deze wordt gebruikt om de bewegingssnelheid van de bodemtransportlaag
te meten. (LOWE, 1989, figuur 5B-1)
Literatuur
LowE, RL., 1980. Acoustic bedload sensor. Abstracts seventeenth international conference on coastal
engineering, pp. 215-2 16
LOWE, RL., 1989. Measuring sediment dynamics: B, continuous bedload sampling. Richard, J. (cd.),
Nearshore sediment tansport, New York (41 8p.), pp. 91-93
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Figuur 1. Akoestische systeem gebaseerd op twee sensoren. Één sensor is loodrecht t.o.v. de bodem gemonteerd
en registreert de dikte van de bodemtransportlaag. De tweede sensor is onder een hoek gemonteerd. Deze wordt
gebruikt om de bewegingssnelheid van de bodemtransportlaag te meten. (LOWE, 1989, figuur 5B-1)
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A.2.11. ABVM - Acoustic Bedload Velocity Meter
De ABVM (Acoustic Bedload Velocity Meter) wordt beschreven door SUTTON EN JAFFE (1992). Het is
waarschijnlijk de verdere ontwikkeling van de sensor die LOWE (1980, 1989) beschrijft waarmee de snelheid
van de bodemtransportlaag wordt gemeten. De ABVM bestaat uit drie sensoren (figuur 1). Twee daarvan
zenden een geluidssignaal uit dat ontvangen wordt door de derde sensor. Eén signaal gaat via de bodem naar de
ontvanger; het andere signaal gaat direct naar de ontvanger en vormt zodoende een referentie signaal.
De uitgangssituatie van het systeem is goed gesorteerd materiaal van dezelfde diameter als de golflengte van de
gebruikte geluidssignalen. Het sediment beweegt in een uniforme laag zonder turbulentie over de bodem (sheet
flow). De verstrooiing van een uitgezonden geluidssignaal heeft in deze situatie een fijne structuur die bepaald
wordt door de onderlinge ruimtelijke relatie van de getransporteerde korrels. Met de fijne structuur wordt de
karakteristieke opeenvolgende echo's van alle individuele korrels bedoeld waaruit het verstrooide signaal
bestaat. Als de onderlinge ruimtelijke relatie van de korrels ongewijzigd blijft, maar het geheel zich wel
verplaatsT, dan zal het volgende verstrooide geluidssignaal veel lijken op het vorige. De opeenvolgende echo's
hebben nog steeds dezelfde karakteristieke opeenvolging, maar als geheel komen ze allemaal net iets later of
eerder aan, afhankelijk van het gegeven of de korrels zich naar de ontvanger toe bewegen of er vanaL Uit dit
minieme tijdsverschil kan, gecorrigeerd voor Doppler effecten, de verplaatsingssnelheid van de
bodemtransportlaag berekend worden.
Zij deden laboratorium proeven met goed gesorteerd zand van 0,1, 0,5 en 1 mm. De snelheid van de
bodemtransportlaag lag tussen de 0,5 en 0,8 m s 1 . Schattingen van de snelheid van de bodemtransportlaag met
de ABVM en videobeelden liepen minder dan 15% uiteen. Dit komt volgens de auteurs overeen met de
nauwkeurigheid van de videobeelden. De auteurs vermelden wel dat toepassing van dit systeem in de
veldsituatie nog veel moeilijkheden kan opleveren. Deze zijn: dc incoherente verplaatsing van het
bodemtransport materiaal (geen ideale sheetjiow omstandigheden), een constant veranderende
bodemtopografie, de storende werking van gesuspendeerd sediment en de invloed van externe geluidsbronnen.
Contact
Scripps Institution of Oceanography
Centre for Coastal Studies
University of California, San Diego
La Jolla, CA 92093 -0209
U.S.A.
Figuren
Figuur 1. Schematisch diagram van de akoestische apparatuur. (a) zijaanzicht, (b) bovenaanzicht. Er worden
drie sensoren gebruikt, 1 - zendt, 2 - ontvangt, 3 - rcferentie zender. Zowel 1 en 2 staan onder de
zelfde hoek q$ ten opzichte van en 30 cm boven de bodem. Dc referentie werkt met een vertraging
synchroon met de zender. Een bodemtransportkorrcl wordt weergegeven met snelheid vi op een afstand
zi van de ontvanger, en opstand ri van zijn gcluidsbundcl-as. (SuTroN EN JAFFE, 1992, figuur 1)
Literatuur
R.L., 1980. Acoustic bedload sensor. Abslracts seventecnth international conference on coastal engineering,
pp. 215-216
LowE, R.L., 1989. Measuring sediment dynamics: B, continuous bcdload sampling. Richard, J. (ed), Nearshore
sediment tansport, New York (418p.), pp. 9 1-93
SUTTON, D.W. EN JAFFE, J.S., 1992. Acoustic bedload velocity estimates using a broadband pulse-pulse time
correlation technique. Journal of the Acoustical Society of America, vol 92, no. 3, pp. 1692-1698
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Figuur 1. Schematisch diagram van de akoestische apparatuur. (a) zij aanzicht, (b) bovenaanzicht. Er worden
drie sensoren gebruikt, 1 - zendt, 2 - ontvangt, 3 - referentie zender. Zowel 1 en 2 staan onder de zelfde hoek
ten opzichte van en 30 cm boven de bodem. De referentie werkt met een vertraging synchroon met de zender.
Een bodemtransport korrel wordt weergegeven met snelheid vi op een afstand zi van de ontvanger, en opstand z
van zijn geluidsbundel-as. (SUUON EN JAFFE, 1992, figuur 1)
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A.3. Tracermethoden
A.3.1. Magnetische tracersysteem van ERGENZINGER e.a.
Over de methode voor de registratie van bodemtransport gebaseerd op het principe van inductie is voor het
eerst gepubliceerd door ERGENZINGER EN CUSTER (1982) en ERGENZINGER EN CONRADY (1982). Het systeem
bestaat uit een elektrische spoel die dwars op de stroomrichting van een rivier of beek in de bedding wordt
ingegraven (figuur 1 en 2). Grind of stenen met een magnetische lading die de spoel passeren, veroorzaken een
spanningsimpuls in de spoel (inductie). Het aantal impulsen per tijdseenheid is een maat voor de intensiteit van
het sedimenuransport. De eerste proeven zijn gedaan in 1980 in een beek in (Buonamico stroomgebied, Zuid
Italië) waarbij stenen (middelste as gemiddeld 55 mm) zijn voorzien van magneten. Ook zijn proeven gedaan
in Squaw Creek (Montana, V.S.) waar natuurlijk magnetisch materiaal voorkomt (CUSTER et aL, 1987). Bij
deze proeven bleek dat met de gebruikte instrumenten geen stenen kleiner dan 35 mm konden worden
gedetecteerd.
Een verbeterde versie die wordt beschreven in SPIEKER EN ERGENZINGER (1990) is in staat om stenen te
detecteren met een volume van 30 cm3 (= een bol met d = 3.2 mm) en een magnetische sterkte van ongeveer 40
y (1 y = 10 9 V s m 2). Deze verbeterde versie bestaat uit twee verbeterde parallelle rijen spoelen (figuur 3 en
figuur 4). Door het gebruik van twee spoelen, is het mogelijk de snelheid van passerende stenen te berekenen
uit een kruiscorrelatie van de registreerde impulsreeksen van de twee detectoren. Bovendien kunnen storingen
die tegelijkertijd worden waargenomen door beide rijen spoelen (bliksem, passerende auto) worden
geëlimineerd uit de data-set. SPIEKER EN ERGENZINGER (1990) laten zien dat het mogelijk is de korreigrootte
van het sediment te schatten aan de hand van de sterkte van de impulsen.
Er zijn geen gegevens beschikbaar van een vergelijking tussen het meten van het bodemtransport op deze
manier en op 'conventionele' manieren.
Contact
Prof. P.E. Ergenzinger
Institut flir Geographische Wissenschaften
Freie UmversiUit Berlin
Grunewaldstr. 35
12165 Berlin

Assoc. Prof. S.G. Custer
Department of Earth Sciences
Montana State University - Bozeman
59717 Montana
V.S.

Figuren

Figuur 1. Cicuit diagram van het meetsysteem. (ERGENZINGER EN CONRADY, 1982, figuur 1)
Figuur 2. Schematisch diagram van de detector. (ERGENZINGER EN CUSTER, 1982, figuur 1)
Figuur 3. Verbeterde versie van de detector. (SPIEKER EN ERGENZINGER, 1990, figuur 1)
Figuur 4. Bovenaanzicht van verbeterde detector geïnstalleerd in Squaw Creek. (SPIEKER EN ERGENZINGER,
1990, figuur 2)
Literatuur
BUNTE, K. EN ERGENZINGER, P., 1989. New tracer techniques for particles in gravel bed rivers. Buletin de la Societe
Geographique de Liege, vol 25, pp. 85-90
BUNTE, K., CusTEn, S.G., ERGENZINGER, P. EN SPIEKER, R, 1987. Messung der Grobgeschiebetransportes mit der
Magnettracertechniek. Deutsche Gewisserkundliche Mitteilungen, vol. 31, H.213, pp. 60-5\67
CUSTER, S.G, ERGENZINGER, P.E., BUGOSH, N. EN ENERSON, B.C., 1987. Elcctromagrieiic detection of pebble

transport in streams: a method for measurenient of sediment transport waves. Ethridge, F. and Flores, R
(ed.), Recent Development in Fluvial Sedirncntology, Society of Economic Peleontologists and
Mineralogists, no. 39, pp. 21-26
ERGENZINGER, P. EN CONRADY, J., 1982. A new tracer technique for mcasuring bedload in natural channels. Catena,
vol. 9, pp. 77-80
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ERGENZINGER, P. EN CUSTER, S.G., 1982. First experiences measunng coarse matcrial bedload transport with a

magnetic device. Sununer, B.B., Müller, A. (eds.), Mechanics of sediment transport, Proceedings of
Euromech, Istanbul, vol. 156.
ERGENZINGER, P. EN CuSTER, S.G., 1983. Deterinination of bedload transport using naturally magnetic tracers: First
experiences at Squaw Creek, Gallatin County, Montana. Water Resources Research, vol. 19, no. 1, pp.
187-193
SPIEKER, R EN ERGENZINGER, P., 1990. New dcvelopments in measuring bcdload by the magnetic tracer technique.
Erosion, transport and dcposition processes, Proccedings of the Jeruzalem Workshop, march-april 1987,
IAHS publication 189, 1990, pp. 169-178
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A.3.2. Magnetische tracersysteem van REID e.a.
In plaats van magnetisch gemerkte stenen gebruiken Reid et al. (1984) stenen waaraan ijzer is toegevoegd in de
vorm van kleine staafjes. In de bedding van een rivier is een elektromagnetische sensor geplaatst (figuur 1 en
2). De sensor bevat een spoel die een elektromagnetische veld opwekt en een spoel die de sterkte van het
magnetisch veld registreert. De passage van ijzerhoudende stenen wordt geregistreerd aan de hand van
verstoringen in het magnetisch veld die ontstaan als het ijzerhoudend materiaal het magnetisch veld doorkruist.
Figuur 2C laat de respons zien van de detector als gevolg van de passage van stenen met verschillende
ijzerstaven op verschillende hoogten boven de detector en met verschillende onëntaties van de lengte-as.
De detector is gebruikt voor kwalitatieve schattingen van het bodemtransport. Om kwantitatieve schattingen
van het bodemtransport te kunnen maken moet de relatie tussen het transport van gemerkte (met ijzerstaven)
stenen en het overige sediment worden vastgesteld.
Figuren
Figuur 1. Instrumenten van de magnetische tracersysteem van Reid e.a. .A: detector, B: detector geïnstalleerd in
de bedding van Tmykey Brook, Enfield Chase. (RiID et al., 1984, figuur 1)
Figuur 2. (A) Schematisch diagram van de installatie, met waterstand sensor ('pivoted float switch'). (B)
Elektrisch circuit van de sensor. (C) test-respons van de ondergedompelde sensor - een 'yaw angle'
van 90° verwijst naar een steen met de langste as parallel aan de stroming. (D) voorbeeld van
resultaten van test-experiment. (REID et al., 1984, figuur 2)
Contact
Prof. lan Reid
nu:
Department of Geography
Loughborough University of Technology
Loughborough, Leicestershire LEI 1 3TU
Groot Britannie
+44 (0)1509 222794
tel:
+44 (0)1509 223930
fax:
Email: Ian.Reid@Lboro.ac.uk

ten tijde van de publikatie:
Birkbeck College
University of London
Malet Street, London WCIE7HX
Groot Britannië

Literatuur
REID, T., Blt&YsHAw, A.C. ENFROSTICK, L.E., 1984. An electroniagnetic device for automatic detection of bedload
motion and its fleld applications. Sedimentology, vol. 31, no. 2, pp. 269-276
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A.4. Overige methoden
A.4.1. Weegpiatform van Su
Su (1986) ontwierp een star weegpiatform die gebruikt kan worden om het bodemtransport mee te meten. In het
platform zijn op de hoekpunten weerstanden aangebracht (figuur 1 en 2). Druk op het platform leidt tot
ininutieuze vervormingen en verandering in de waarde van de weerstanden. Deze verandering in de waarde van
de weerstand wordt gemeten en is een maat voor de massa die op het platform drukt. Het platform wordt
ingegraven zodat het zich op hetzelfde niveau als de rivierbodem bevindt. Alleen het sediment dat bij het
verplaatsen kontakt houdt met de bodem wordt door het instrument geregistreerd; het instrument meet indirekt
(uitgaande van een bepaalde textuur) de flux van het werkelijke bodemtransport zoals dat vaak gedefinieerd
wordt (rollend, schuivend of salterend over de bodem). Het instrument moet gekalibreerd worden voor elke
nieuwe veidsituatie. Met het instrument zijn alleen nog proeven in het laboratorium gedaan.
Het platform dat Su (1986) beschrijft is aan de onderkant open voor het water, zodat het alleen het gewicht van
het sediment registreert. Door een tweede platform te construeren die in contact staat met de atmosferische
druk, kan de druk van de totale waterkolom nauwkeurig geregistreerd worden. Dit opent de mogelijkheid om de
gemiddelde sedimentconcentratie in de waterkolom te meten. Zie daarvoor de drukverschil systemen bij de
meetsystemen voor het zwevend bodemmateriaal.
Contact
Chong-Guang Su
Department of Hydraulic Engineering
Feng Chia University
Taichung,Taiwan
Republic of China
Figuren

Figuur 1. Configuratie van de druksensoren op één van de poten van het weegplatform. (SU, 1986, figuur 2)
Literatuur
Su, CHONG-GUANG, 1986. A new bedload sampler, Part 1: Weight-Sensing Unit. Proc. Natl. Sci. Counc.
ROC(A). vol. 10, no.2, pp. 161-171
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Figuur 1. Configuratie van de druksensoren op één van de poten van het weegplatform. (Su, 1986, figuur 2)
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B. 1. Aktieve akoestische methoden
B.1.1. Theorie van concentratie profiel metingen met akoestische
methoden
(De hierna volgende beschrijving is gebaseerd op LEE EN HANES (1995). De beschrijving is sterk
vereenvoudigd weergegeven. Voor een nauwkeurige beschrijving wordt verwezen naar de artikelen die
onder 'Literatuur' staan opgesomd)
Als een kort geluidssignaal door water met sediment in suspensie wordt gezonden, wordt het signaal
voortdurend gedeeltelijk verstrooid. Dit heeft tot gevolg dat de reflectie van het oorspronkelijke signaal
bestaat uit een 'trein van echo's'. De tijd die verstreken is tussen het zenden van het signaal en de
ontvangst van een echo, is proportioneel met de diepte waarop zich het sediment bevindt dat de echo
veroorzaakt heeft. De sterkte van de echo wordt bepaald door de absorptie van akoestische energie door
het water en door de verstrooiing van het sediment over de hele weg die het signaal en de echo moeten
afleggen.
De sedimentconcentratie op afstand r wordt gegeven door:

C(r) = AV(r) 2 r 2 cL or

(1)

met:

C(r)
A
V(r)
r

=
=
=
=
=

sedimentconcentratie op afstand r (g L')
constante (g U' x V' m)
voltage van akoestische sensor (cc akoestische druk) (V)
afstand tot sensor (m)
factor die de absorptie en verstrooiing van het geluidssignaal tussen de sensor en
afstand r voorstelt (-)
expf4 [cL

ctw

=

f

=
=
=
=

T
a5

+a 5 C(r')]dr

verzwakking van het geluidssignaal door het water (nepers m')
(55,9— 2,37T+47,7 x 102 T2 —3,84 x 10 T3 )x i0 f 2
geluidsfrekwentie (MHz)
temperatuur (°C)
verzwakking van het geluidssignaal door het sediment in suspensie (nepers m')

Uit de vergelijking blijkt dat de concentratie bekend moet zijn om uitgerekend te kunnen worden. Door
op één punt de concentratie (initiële concentratie) te schatten, kan de vergelijking opgelost worden. Dat
punt wordt meestal dicht bij de sensor gekozen omdat daar de concentratie gradiënt laag is als de sensor
zich voldoende hoog boven de bodem van de zee of rivier bevindt. LEE EN HANES (1995) presenteren een
expliciete oplossing voor vergelijking (1).
Bronnen van fouten zijn:
- de keuze van de initiële concentratie
- schatting van de waarde van a5
- de mate van de 'constantheid' van A; deze constante is ondermeer afhankelijk van de grootte, de
dichtheid, de textuur van het oppervlakte en de vorm van de sedimentkorrels. Dit houdt ondermeer in dat
de korreigrootteverdeling bekend en constant wordt verondersteld in het profiel.
Door gebruik te maken van meerdere geluidsbronnen met verschillende frekwenties kunnen de
concentratie en textuur beiden worden gemeten (l-IAY EN SHENG, 1992). HAY EN SHENG (1992)
beschrijven experimenten met een triple-frekwentie systeem (RASTAN). De berekende gemiddelde
concentratie in het veld (gemiddeld over enkele seconden) week maximaal 10% af van de waarde
gemeten met optische sensoren die als referentie werden gebruikt. De gemiddelde berekende d 50 week in
het laboratorium 10 - 20% af van de werkelijke waarde. In het veld zijn geen referentie metingen gedaan

gw

wat betreft de d50. De met de akoestische sensoren berekende d 50 in het veld week 6 - 18% af van het
bodemniateriaal.
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B.1.2. De 3 MHz ACM
De ACM is een aangepaste versie van de Edo Western 563 sensor. Er wordt naar verwezen in
verschillende onderzoeksprojekten (zie hieronder).
De ACM is gebruikt:
• in de PVC ('Profihing Concentration and Velocity Probe'); een geïntegreerd systeem voor
metingen in de diepzee (HUFF EN FRIsKE, 1980; LIBICKI et al, 1989; VINCENT et al., 1982;
YOUNGeta1., 1982),
in het C2S2 project ('Canadian Coastal Sediment Study; HANES et al., 1988), en
in het C-Coast project (OSBORNE er aL, 1992; VINCENT et al., 1991; VINCENT EN D0wNING,
1994).
specificaties ACM
afinetingen, gewicht en prijs onbekend
aangepaste Edo Western 563
akoestische frekwentie = 2.8 MHz
= 0.8 0
breedte geluidsstraal
= 7j.ts
puls lengte
pulsenlminuut
= tot 100/s
overige apparatuur onbekend
Contact
EDO Westem Corporation
2645 South 300 West
UT 84115
Salt Lake City, U.S.A.
(801) 486 7481 (ceramic sale)
tel:
Email: sales@edoipd.com.
WWW: http://www.edocorp.com/industJacoustic/acouhome.html
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B.1.3. De ABSS
De ABSS (Acoustic Backscatter System) is toegepast:
• in het HEBBLE project (HEss EN BEDFORD, 1985; LYNcH, 1985; LYNCH EN AGRAwAL, 1991;
LYNCH etal., 1991; VARADAN etal., 1985)
STRESS (LYNcH et al, 1994;)
Specificaties ABSS

fabrikant
akoestische frekwentie
breedte geluidsstraal
pulslengte
vertikale resolutie
bemonsteringstijd
bemonsteringssnelheid

sensor 1

sensor 2

eigen fabrikaat
5 MHz
0.8° (3 dB)
10-12 is
1 cm
12 ts
1 profiel/ 10 s - 1 profiell 6uur

eigen fabrikaat
500 kflz
0.8° (3 dB)
100-120 Vis
Im
1.2 ms

Het instrument is ontwikkeld voor het doen van metingen op grote diepten in de oceaan (honderden
meters diepte). Het instrument is gemonteerd op een driepoot (figuur 1). Het elektrisch circuit staat in
figuur 2 afgebeeld.
Contact
Ocean Acoustics Lab
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole
MA 02543, U.S.A.
508/457-2180
Fax:
Tel:
508/289-2252 or 508/289-2100
Email: information@whoi.edu
WWW: http://www.whoi.edu/
Figuren
Figuur 1. Basis configuratie van de ABSS met technische specificaties. (HESS EN BEDFORD, 1985, figuur
1).
Figuur 2. Blokdiagram van ABSS. (HIEss EN BEDFORD, 1985, figuur 2)
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Fig.1. ABSS basic operating configuration and parameters.

Figuur 1. Basis configuratie van de ABSS met technische specificaties. (HESS
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TUNE 0
AMPLIFIER
6/0

DETECT

SIR

'

PA,

To

-

BURST
GEN

TRANSDU

STAL
OSC 2f

IR

~t3

POWER

MAST ER

SEA DATA
RECORDERS
(2)

DAY

P0
A

I
r'IIllI
BST
UR

TRANSDUCER

T/R
TUNEO
A Id P L 1F IER

ST

21

DETEC T.

Figuur 2. Blokdiagram van ABSS. (HESS

R

OER.

EN BEDFORD,

mm

1985, figuur 2)

EN BEDFORD,

1985, figuur

B.1.4. RASTRAN
Het RASTRAN - Remote Acoustic Sedimenttransport measurement - systeem is ontwikkeld aan de
Memorial Universily ofNewfoundland in samenwerking met Dalhousie University (Canada). In HAY et
al. (1988) waarin dit systeem wordt beschreven, wordt onderscheid gemaakt tussen systeem 1 en systeem
2. Systeem 1 is bedoeld voor metingen in de kustnabije zone; systeem 2 is bedoeld voor autonome
metingen dieper in zee. Het systeem dat hier beschreven wordt is systeem 1. Van systeem 2 zijn geen
publikaties gevonden die het systeem beschrijven.
Een schema van het systeem staat in figuur 1. Het systeem bestaat uit vier akoestische sensoren
(Mes otech 810) met geluidsfrekwenties van 1, 2,25 en 5 MHz. Door geluidsbronnen met verschillende
frekwenties te gebruiken is het theoretisch mogelijk de concentratieprofielen nauwkeuriger te berekenen.
De opslag en besturingsapparatuur staat op strand opgesteld en zijn met kabels verbonden met de
sensoren. In figuur 2 is het meetframe met de gemonteerde instrumenten weergegeven. Het systeem is
gebruikt op Stanhope Lane Beach (Prince Edward Island, Canada) in november 1989. Het systeem stond
200 m uit de kust opgesteld bij een waterdiepte van 2,2 m. Het bodemmateriaal bestond uit matig tot fijn
zand (d50 = 170 .tm). Tijdens deze veldmetingen zijn ook optische sensoren gebruikt. Een vergelijking
tussen de resultaten van de optische en akoestische sensoren staat weer gegeven in figuur 3.
Specificaties
akoestische frekwentie
pulslengte
vertikale resolutie
bemonsterings snelheid

1, 2,25 en 5 M1-Iz
20 .ts
1,8 cm
6,6 Hz

Contact
Department of Physics
Memorial Universily of Newfoundland
A1B 3X7, St John's
Newfoundland, Canada
(709) 737-8735
tel:
fax:
(709) 737-8739
WWW: http://www.mun.ca/

Symrad Mes otech Systems Ltd.
1598 Kobet Way
V3C 5M5, Port Cquillam
B.C., Canada
(604) 464 - 8144
Tel.:
(604) 941 - 5423
Fax:

Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia
B3J 3J5 Canada
tel:
(902) 494-2572
fax:
(902) 494-5130
WWW: http://www2.dal.ca/
Figuren
Figuur!. Schema van RASTRAN. (HAYetaL, 1988, figuur 1)
Figuur 2. Meetframe van RASTRAN in (a) bovenaanzicht, (b) vooraanzicht vanaf de oever, (c)
achteraanzicht vanuit zee. De plaatsing van de optische sensoren (OBS), de elektromagnetische
stoomsnelheidsmeters (EM) en de Mes otech 810 akoestische sensoren: 1A, 1 MHz; 2C en 2D,
2,25 MHz en 5B, 5 MT-Iz. De kabels die vanaf de hoekpunten naar ankers toe lopen worden niet
weergegeven. Afstanden zijn in centimeters. (HAY EN SHENG, 1992, figuur 3)
Figuur 3. Vergelijking van de resultaten van akoestische sensoren (multi-frequence scatter) en optische
sensoren (OBS) op verschillende hoogten boven de zeebodem. OBS 133, 5-10cm hoogte,
0BS135, 10-15cm hoogte, 0BS133 15-20 cm hoogte. De concentraties zijn gemiddelden over
1,1 s. 0 en 'driehoek' zijn van veldmetingen met lage energie omstandigheden en + en 'ruit'
zijn van hoge energie omstandigheden. De onderbroken lijn in (a) is de lineaire regressielijn
voor alle punten in die diagram (CRAWFORD EN HAY, 1993, figuur 8)
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Figuur 2. Meetframe van RASTRAN in (a) bovenaanzicht, (b) vooraanzicht vanaf de oever, (c)
achteraanzicht vanuit zee. De plaatsing van de optische sensoren (OBS), de elektromagnetische
stoomsnellieidsmeters (EM) en de Mesotech 810 akoestische sensoren: 1A, 1 MHz; 2C en 2D, 2,25 MHz
en 5B, 5 MHz. De kabels die vanaf de hoekpunten naar ankers toe lopen worden niet weergegeven.
Afstanden zijn in centimeters. (HAY EN SI{ENG, 1992, figuur 3)
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Figuur 3. Vergelijking van de resultaten van akoestische sensoren (multi-frequence scatter) en optische
sensoren (OBS) op verschillende hoogten boven de zeebodem. 0BS133, 5-10cm hoogte, 0BS135, 1015cm hoogte, 0BS133 15-20 cm hoogte. De concentraties zijn gemiddelden over 1,1 s. 0 en 'driehoek'
zijn van veidmetingen met lage energie omstandigheden en + en 'ruit' zijn van hoge energie
omstandigheden. De onderbroken lijn in (a) is de lineaire regressielijn voor alle punten in die diagram
(CRAWFORD EN 1-IAY, 1993, figuur 8)

B.1.5. SediView / ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler
In REICHEL et al. (1993) en REICHEL EN NACHTNEBEL (1994) wordt beschreven hoe een ADCP gebruikt
kan worden voor het meten van sedimenttransport. De gebruikte ADCP is gemaakt door RD instruments
en is in principe bedoeld voor het meten van stroomsnelheden. De ADCP bestaat uit vier akoestische
sensoren die geluidssignalen in vier verschillende richtingen uitzenden en ontvangen (figuur 1). Het
stroomsnelheidsprofiel kan worden berekend uit de dopplerverschuivingen van de echo's van het
oorspronkelijke signaal. Behalve de frekwentie van de echo's levert de ADCP ook de intensiteit van
echo's. Deze is een maat voor de sedimentconcentratie, analoog aan de standaard profilometers. Een
nadeel van de ADCP is dat door de configuratie van de sensoren onder een hoek ten opzichte van de
bodem, in het onderste gedeelte ( 15 %) van het profiel geen metingen gedaan kunnen worden. Dit is
een gevolg van de geluidssignalen die rechtstreeks via de bodem gereflecteerd worden (figuur 2).
De proeven die in REICHEL et al. (1993) en REICHEL EN NACHTNEBEL(1994) worden beschreven zijn
gedaan in het Oostenrijkse gedeelte van de Donau. Zij analyseerden metingen van de ADCP en een aantal
water/sediment mengsels van pornpmonsters. In figuur 3 staan de sedimentconcentraties berekend uit de
pompmonsters uitgezet tegen de intensiteit van het gereflecteerde signaal. De spreiding van de punten
wordt toegeschreven aan de variatie van de korrelgrootte.
De ADCP van RD instruments is onderdeel van Sedi View van Dredging Research Limited (DRL).
Sedi View is een door DRL ontwikkelde methode om sedimentconcentratie metingen te doen met de
ADCP. Het bedrijf verwacht de methode binnen een periode van 2 tot 3 maanden commercieel leverbaar
te hebben.
RDI zegt succesvolle metingen in onder andere de River Mersey gedaan te hebben onder de volgende
omstandigheden:
• Fijn sediment begon te vlokken gedurende doodtij, en als gevolg daarvan varieerde één van de
kalibratie constanten 8 dB in een periode van 40 minuten.
• Het sediment bevatte 10 - 60 % zand, variërend met de diepte en het tij.
• De sedimentconcentratie varieerde tussen 20 en 800 mg 1».
SediView
prijs: £ 13.150
exclusief reis en verblijfkosten trainingspersoneel
inclusief: ADCP, procedure handleiding, analyse software, technische ondersteuning in le jaar, vijfdaagse
cursus
onderhoudscontract: £ 1.975 per jaar
Contact
Dredging Research Limited (voor SediView)
Bargate House, Catteshall Lane
GU7 ILG Goldalming
Surrey, U.K.
Tel:
+44 (0) 483 860731
+44 (0) 483 426083
Fax:
RD instruments (voor alleen het instrument)
9855 Businesspark Ave.
92131-1101 San Diego
CA, U.S.A.
Tel:
(619) 693 - 1178
Fax:
(619) 695 - 1459
Email: rdi@rdinstruments.com
WWW: http://www.rdinstruments.com
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Figuren
Figuur 1. De vier akoestische sensoren zenden signalen in vier verschillende richtingen uit. (REICHEL EN
NACHTNEBEL, 1994; oorspronkelijk uit GORDON, 1989)
Figuur 2. Het ontstaan van een Bottom Layer waarin niet gemeten kan worden. (REICHEL ei al., 1993;
figuur 3)
Figuur 3. De relatie tussen de intensiteit van het gereflecteerde signaal en de gemeten
sedimentconcentratie (REICHEL ei al., 1993; figuur 7)
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Figuur 1. De vier akoestische sensoren zenden signalen in vier verschillende richtingen uit. (REICHEL
ENNACHTNEI3EL, 1994; oorspronkelijk uit GORDON, 1989)
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sedimentconcentratie (REICHEL et aL, 1993; figuur 7)
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B.1.6. ABS van Aquatech Electronics Ltd.
De ABS die wordt geleverd door Aquatec Electronics Ltd is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk bij
het Ministerie van 'Agriculture, Fisheries and Food' (MAFF). Experimentele uitvoeringen waren
gebruikt in de COSEDS en BASEX projecten. Het systeem kan worden geleverd met data-opslag
module. Er wordt gewerkt met drie sensoren met elk een vaste frekwentie van tussen de 1 en de 6 MHz.
Bij het systeem wordt een software pakket aangeboden voor de interpretatie van de data.
Zie voor prijs en technische specifikaties de overige informatie.
De beschrijving van het instrument zoals het in het COSEDS programma ('Coast Cohesive Sediments
Dynamics Programme' ; een projekt van het MAFF en Department of Environment) is gebruikt wordt
gegeven in PEAJ.SON EN THOMAS (1990, 1991). (Deze publikaties zijn niet in het bezit van de auteur van
dit rapport)
Bijlagen: prijs en technische specifkaties van het ABS systeem. Ten aanzien van de prijs moet opgemerkt
worden dat het een 'typisch standaard' pakket betreft. Het bedrijf levert het instrument in verschillende
uitvoeringen.
Contact
Aquatec Electronics Ltd
RG27 8PE Hartley Witney
Hampshire, U.K.
Tel:
00 44 1252 843072
Fax:
00 44 1252 843074
Email: info@aquatec.demon.co.uk
WWW: http://www.marinet.comlaquatec
Overig
- Informatie van de producent (3 bladzijden)
Literatuur
PEARSON, N.D. EN THOMAS, M.R., 1990. A multi-frequency acoustic backscatter recorder for suspended

sedimentiransport studies. Proceedings IEEE Coloqium, Monitoring the Sea, Digest 1990/182
PEARSON, N.D. EN THoMAs, M.R., 1991. An instrument to measure seabed boundary-layer processes.

Appel, G.F. and Curtin, T.B. (eds.), Proceedings of the Institute of Electrical and Electronic
Engineering, 4th working conference on current measurement, pp.?

AQJATC
ELECTRONICS L T D

Acoustic Back Scatter (ABS) System
The 3-frequency acoustic back scatter
sensor (ABS) was developed at the UK
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
(MAFF). It transmits pulses of sound at up to
three frequencies, and measures the sound
reflected by sediments at 1 cm intervals to a
range 0fl 28cm or optionally 256cm.
The ABS may be used, for example, to obtain
profiles of suspended sediment concentration
and sediment size, to monitor npple

formation, or to observe other near-bed
phenomena. The ABS has greater sensitMty
to coarser, sandy suspensions than optical
back scatter (OBS) instruments, which are
more sensitive to fine, muddy material.
Neither instrument directly establishes the
sediment concentration because the back
scatter is also a function of grain size and
shape. Calibrations may be carried out in
laboratory conditions using samples of actual
sea bed matenal trom a deployment site.

Because the ABS produces large amounts of
data, it has its own logger. an AOl 15-A
series logger, designed by Aquatec
Electronics, which may be controlled using a
special communications program running on
a PC. Aquatec also designed the ABS
logging software In collaboration with MAFF.
MAFF and other users have developed themr
own software to allow the ABS data from a
selected bui-st to be viewed on a PC In a
vanety of formats.

Technical Specification
Frequencies

Transducers

Gain

Range
Transmitted Signal
Transmission Rate

Data Averaging

Range Ccli Selection

Logging Period
Trigger

Autornatic Logging

ForelBackground

Power Requirement

Logger Details
Pressure Case

Any 3 frequencies in the range 1 MHz to
6 MHz, typically 1 MHz, 3 MHz, and 6
MHz
Typically ølOmm ceramic discs (beam
width according to frequency), with 12
mm and 5 mm versions available (for
narrower or wider beam width).
Either linear TVG or fixed gain. Set by
hardware or software. May be controlled
by the logger.
128 cm standard. 256cm optional.
1W, 13ps pulse
80 Hz max pulse rate for each frequency
(i.e. 240 pulses per second).
Groups of 8, 16, or 32 cells are averaged
to give a maximum output data rate of 5
Hz.
available,
Several different options
mnciuding all 128 cells, up to 62 ceils
selected individually, or custom averaged
groupings.
From 1 Os to 60 minutes
Either extemal hardware trigger when
required or intemal software trigger at
regular intervals.
The logger can be set to take data at a
fixed intemal rate between 5 minutes and
120 minutes.
A digital input con determine the method
of data storage or discarding. This is
typically used to distinguish between
activity)
and
(high
foreground
background (10w activity) events.
Probe 35 mA at 13.5V minimum on a
linear supply for the probe. Probe is
switched off when not logging. Logger
consumption typically 3W when logging,
with standby current of typically 500pA
Battery packs are
when not logging.
deployment
according
to
supplied
characteristics.
See separate data sheet "AQ115 Data
Logger Family", DS19.
PVC housing used for up to 100m.
Alternatives on request.
-

Aquatec Electronics Limited
1 High Street, Hartley Wintney, Hants, RG27 8PE, UK
Tel: +(44) (0)1252 843072 Fax: +(44) (0)1252 843074
E-mail: infoaquatec.demOfl.co.uk
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Software and Services
LogLink Software
LogUnk is a DOS package included with the system at no additional
cost. It provides a control and data transfer interface to the built-in
ABS data logger. It provides the following functions:
• Rewew and set !ogng parameters
• Review and set internel logger clock
• Monitor internel bafter/ pack
• Upload stored data via a senalflnk af up to 115 kBaud

LogPro Software
LogPro is a DOS utility, also provided at no extra cost. It aflow the
user to examine indMdual data file headers to verify their conhiguration
parameters, and to convert the compressed binary data to a text form.

ABSExam Software

ABSExam Sereen Shot

ABSExam is a DOS graphics package which is available as an
optional extra. It provides the following functions:

Analysis Software and Calibration
Some users have developed analysis software. Aquatec Will forrd
details to interested clients who may wish to negotlate a user licence.

• Display of data file header, containing conflguration
• Graphical display of individual prnflles (a sine set of
three echo sounder traces)

Calibration facilities are also available through other users, subject to
direct negotiation.

• Graphical time series displey of multiple profiles

Ordering Options
Battery Packs

Pressure Housing Configuration

Choosing appropriate battery packs is critical to the success of an
experiment. The precise power requirements depend very much on
the charactenstics of the experiments for which the Instrument will be
used. Aquatec has produced an application note to assist in making
an appropriate choice. However, as part of our commitment to
providing a complete quality service, we will be happy to advise on the
best choice for your application.

Pressure housings are made to order according to the users particular
requirements and battery pack size, and are pressure tested prior to
assembly. For shallow water appilcations (up to 1 OOm), PVC
housings are generally provided. However, other options for deeper
water are also available on request. The user may choose whether to
mount the transducer head separately from the main electronics linked
with an umbilical (as shown overleaf) for minimum intrusion, er as an
integrat part of the main case.

Data Capture Memory
The standard logger provides just over 1MB of data capture memory.
This is used to store the data recovered for a single burst of data
recording. This is sufficient to store approximately 10 minutes worth
of 3-frequency data sets at the fastest logging rate (5Hz) with 128
sample points per frequency. Reducing the number of sample points,
increasing data averaging, or reducing the sample rate will increase
the maximum time. Memory extensions are also available on request.

Connectors, Cabling, and Test Equipment
The user may choose how many extemal connections are required for
his application. The following connections may be brought out on
underwater connectors:
• RS422 Communications Link (4 mes)
con figuration prior to deployment.

• Trigger (2 !ines) and Mode (1 additionet line) for externel
trigger source

Data Storage Capacity
The standard logger disk is now 340MB. This provides a capacity for
nearly 60 hours worth of data at the maximum acquisition rate, and
considerably more if selective acquisition parameters are used.

• Externe! Power (2 !ines) to avoid use of internel battenes
during test.
• Test (up to 9 lines) to access the ABS probe output
dunng seif test mode.

Echo Sounder Frequencies and Range
Typical frequencies for the three echo sounders are 1 MHz, 3MHz, and
6MHz. However, depending upon the particular application, other
frequencies and non-standard beam pattems may be specifted at the
time of order. The standard maximum range is 126cm. However, a
special 256cm option is also available on request for rippie monitoring
applications.

for deck

Deck cables and other mating connectors are available.
A test box either for lab use or for shipboard use is also available on
request.

ABS Probe data kindly supplied by Fishenes Laboratory, Ministry of Agricutture. Fisheries and Food, Lowetoft, UK. All trademarks & registered trademarks are acknoMedged. Aquatec
reserves the right to make changes to the specifications contained in this document without notce in the interests of maintaining or improwng product quality. E & 0E.

Aquatec Electronics Limited
1 High Street, Hartley Wintney, Hants, RG27 8PE, UK
Tel: +(44) (0)1252 843072 Fax: +(44) (0)1252 843074
E-mail: infoaquatec.demon.co.uk
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Aquatec Electronics Limited ABS Systein and Accessories
Price List August 1996: Europe
(valid 3 mnnth'

Aquatec Electronics Limited ABS System and Accessories
Price List August 1996: Europe
(valid 3 inonths)
Standard Product Specifications:

AQ59-STD - Acoustic Back Scatter Systein (standard)

£ 14900.00

3 frequencies al 1MHz 3MHz and 6MHz
3 offøl0mni ceraniic discs
Programmed high or low by logger
128cm
Approx lkWh total - actual battery life will depend on
experiment parameters
Data Meinory Option: 1MB for data capture
Data Storage Option: 340MB hard disk
Pressure Case Option: Dual PVC housing as shown in illustration with 2m
linldng umbilical, lOOm depth rating
4-pinRS422 Communications connector
Connector Option:
3-pin Trigger connector
25m RS422 deck cable on drum
Cable Option:
2m Tiigger cable, one end unterminated
Dummy connoctors to protect the connectors
LogLink for DOS inciuded
Software Option:
LogPro for DOS inciuded
One copy user manual
Documentation:

Frequency Option:
Transducer Option:
Gain Option:
Range Option:
Battery Pack Option:

AQ59-ABSEXAM

ABSEXAM Software for DOS

AQ59-TEST

ABS Test Box

AQ59-MANIJAL

Spare User Manual

£ 2300.00
£ 400.00
£ 50.00

P*yent: Pounds Sterling COD or acceptable credit account. Payment in other negotiable currencies
by pnor agreenient.
DeliveTy: Typically 12 weeks

B.1.7. Correlation Profiler
De Correlation Profiler (zo genoemd door dr. J.J. Bosman, RIKZ) is een experimenteel instrument dat
gebruikt is om de geschiktheid van de correlatie methode voor stroomsnelheids- en sedimentconcentratie
metingen te toetsen. De methode is gebaseerd op de kruiscorrelatie van de signalen van twee parallel
werkende akoestische sensoren. De kruiscorrelatie levert de (meest waarschijnlijke) tijd op die verstreken
is tussen de passage van een 'sediment wolk' onder de ene sensor en de andere sensor. Hieruit kan
eenvoudig de transportsnelheid worden berekend. De sterkte van de reflectie kan worden gebruikt om de
sedimentconcentratie te berekenen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door The Oceanic Company of the
Netherlands (OCN) in opdracht van het RIKZ (Rijkswaterstaat).
Proefinetingen met het instrument in een proefgoot staan beschreven in OCN (1995). In figuur 1 en 2
staan schematisch de sensor kop en de plaatsing in de goot weergegeven. De letters A tot en met F stellen
individuele sensoren voor.
Contact
Oceanographic Company of the Netherlands (OCN)
Ir. R.F. van Unen
Engelandlaan 384
Postbus 7429
2701 AK Zoetermeer
Nederland
079-3428316
Tel:
079-3428316
Fax:
Email: info@ocn.nl
WWW: http://www.ocn.nl
Figuren
Figuur 1. Sensor kop. (OCN, 1995, figuur 3.03)
Figuur 2. Opstelling in de goot. (OCN, 1995, figuur 3.02)
Literatuur
OCN, THE OCEAN COMPANY OF THE NETHERLENS, 1995. Straight flume correlation measurements. rapport
871.58 in opdracht van het RIKZ (Rijkswaterstaat) afdeling hydro-instrumentatie. Twee delen:
tekst (36p.) en bijlagen (1 8p.)

Figuur 1. Sensor kop. (OCN, 1995, figuur 3.03)
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Figuur 2. Opstelling in de goot. (OCN, 1995, figuur 3.02)
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B.1.8. 2D AZTM -2 Dimensionale Akoestische Zand
Transportmeter
De 2D-AZTM (Engels: USTM; Ultrasonic Sand TransportMeter) is een opvolger van de één
dimensionale AZTM (Engels: UDS; Ultrasonic Doppler Scatterometer), beiden ontwikkeld bij het
Waterloopkundig Laboratorium. De 2D-AZTM registreert in twee richtingen de verstrooiing van een
uitgezonden geluidssignaal. Deze is onder andere ontwikkeld omdat het oorspronkelijke ontwerp precies
in de stromingsrichting georiënteerd moest staan. Voor de nieuwe versie is dat niet noodzakelijk.
In figuur 1 staat het schema van de 2D-AZTM. Langs twee verschillende wegen meten de receiver 1 en
receiver 2 de intensiteit van de verstrooiing van het signaal dat door de bron (source) wordt uitgezonden.
Zowel de intensiteit als de Doppler verschuiving worden geregistreerd. Uit het eerste wordt de
sedimentconcentratie berekend; uit het tweede wordt de stromingsrichting in het horizontale vlak
berekend. Het uitgangsssignaal van het instrument is de ratio van de akoestische intensiteit van de twee
ontvangers. Door het gebruik van de twee ontvangers wordt het lineaire bereik van het instrument
aanzienlijk groter (figuur 2).
2D-AZTM:
standaard set:
control unit in UCC
3 transducers
3 verbindings kabels
netsnoer en handleiding
= F1 25 .000,in waterdichte container: = F1 35.000,extra sensoren (per drie transducers): = Fl 15.000,—
Contact
Waterloopkundig Laboratorium (Delft Hydraulics)
Postbus 177
2800 MH Delft
Nederland
Tel:
015-2569353
015-2619674
Fax:
Email: info@wldeflt.nl
WWW: http://www.wldelft.nl
Figuren
Figuur 1. Schema van de 2D-AZTM. r2 = 2r1 = 0,15 m. (SCUAAFSMA EN KINDEREN, 1985, figuur 5)
Figuur 2. Links, kalibratiekurves voor de intensiteit van de ontvangers van de 2D-AZTM (S 2 oc
intensiteit); Rechts, uitgangssignaal S van de 2D-AZTM waaruit een lineair verband met de
zandconcentratie blijkt. (SCHAAFSMA EN KINDEREN, 1985, figuur 7)
Overig
- Informatie van de producent (2 bladzijden)
Literatuur
BEuKEL, VAN DEN, P.G.L., 1996. De 5V-2D-AZTM in de praktijk. Instituut voor Manen en Atmosferisch

Onderzoek Utrecht (IMAO), rapport 96.09, (twee delen), 26p. tekst
JANSEN, R.H.J., 1978. The in situ measurement of sedimenttransport by means of ultrasound scattering.

Delft Hydraulics, publication 203, Delft, The Netherlands
JANSEN, R.H.J., 1981. Combined scattering and attenuation of ultrasound as a tool for measuring suspended

sand transport. IAHR workshop on particle motion and sedimenttransport: measurement techniques
and experimental results, April 6-8, 1981, Rapperswil, Switzerland, pp. 30.1-30.2

SCHAAFSMA, A.S. EN KINDEREN, DER, W.J.G.J., 1985. Ultrasonic instruments for the contmuous

measurements of suspended sand transport. Wessels, A.C.E. (ed.), Measuring techniques in
hydraulic research, proceedings, IAHR, section on hydraulic instrumentation, Delft, 22-24 april
1985, Delft, Delft hydraulic labatory, pp. 125-136
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2-D USTM
2-dimensional ultrasonic sand transport meter

w
E

applications

pri ncipte

The 2-dirnensional ultrasonic sand
transport meter (2-D USTM) has been
developed for in-situ measurement of
suspended sand transport. The design
was made for a sand grain size range
of 50 to 500 J.lm and a concentration
range of 50 to 10,000 mg/l, velocity
range 0.03 to 3 m/s.

The measuring principle of the 2-D
USTM is based on the scattering and
attenuation of ultra-sound waves by
suspended sand particles. The
concentration and velocity of these
particles are simultaneously and
continuously determined from the
amplitude and the frequency shift of the
scattered signal.
By using a special compensating
method for the attenuation by the sand
particles, based on two scatter
measurernents with different sound
paths, the linear concentration range
extends up to 10,000 mg/1.
The 2-D USTM sensor consists of three
ultrasonic transducers. The sensor
shape can be determined in consultation
with the client. For pro file
measurements a vertical line of sensors
can be applied, as shown in the picture.
Measurements can be made
simultaneously but a minimum vertical
spacing of about 0.05 m has to be
observed.
The sensors are connected with a
maximum of 5 m cable to the
computing electronics which can be
housed in an immersible container or in
a standard 19" housing (UCC-cahinet).

featu res

- sirnultaneous measurement of
concentration and velocity
- measures velocity and direction
- not sensitive to fine silt (turbidity)
- wide velocity and concentration
range
- concentration calibration is
approximately constant for 100
to 200 p.rn grain size range
- vertical resolution 20 mm
- RS-232c communication
- Delta Works proven reliability
custom built with options

- transducer configuration
- number of channels
- supporting frame
- housing of computing electronics

p.o.box 177
2600 rnh delft
the netherlands
telephone +31 IS 56 93 53
telefax+31 1561 9674
telex 38176 hydel-nI
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uuments USTM. 1995

)ecifications

.nge

ain size
ncentration
locity

- 50 - 500 j.tm
- 50 - 10,000 mgII
- 0.03 - 3 mis omnidirectional

ansducers

quency
sterials

- 4.5 MHz
- stainless steel 316,
epoxy
- fully immersible (max 20 m),
temperature +5430 °C
5 m (max)

uditions

bie
mputing electronics

nversion rate
tIDuts

- 2 readings/s
RS-232c port for data
transfer to PC, baudrate 9600
- analogue voltage:
concentration 0 - 10 V
velocity -10101+10 V
- immersible down to 20 m or
UCC-cabinet
- 24 VDC (immersible housing)
- 2201110VAC (IJCC-cabinet)
- power/communication cable 25m
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B.1.9. UHCM - Ultrasonic High Concentration Meter
De UHCM is ontworpen bij het Waterloopkundig Laboratorium voor metingen bij zeer hoge
sedimentconcentraties (klei 1200 g/l; zand d 50 = 200 tm 400 gil). Het instrument heeft een zender (5
MHz) en ontvanger die op 11 mm van elkaar zijn gemonteerd. De geregistreerde verzwakking van het
signaal is een maat voor de sedimentconcentratie. Het instrument wordt onder andere gebruikt voor het
meten van bodemdichtheidsprofielen (VERBEEK EN CORNELISSE, 1995). Het instrument moet
gekalibreerd worden met het materiaal waarvoor het gebruikt wordt (figuur 1).
UHCM
Laboratorium Set (veld versie op aanvraag)
1 probe (reserve F1 2.000,—)
signaal processor
adapter
handleiding en opbergdoos
= F1 7.500,Contact
Waterloop kundig Laboratorium (Delft Hydraulics)
Postbus 177
2800 MR Delft
Nederland
Tel:
015-2569353
Fax:
015-26 19674
Email: info@wldeflt.nl
WWW: http://www.wldelftnl
Figuren
Figuur 1. Relatie tussen uitgangssignaal van de UHCM en de dichtheid van een water—sediment mengsel.
(niet gepubliceerde figuur, persoonlijke communicatie Dr. Schaafsma, Waterloopkundig
Laboratorium)
Bijlagen: informatie van de producent (2 bladzijden)
Literatuur
VERBEEK, H. EN CORNELISSE, J.M., 1995. Consolidation of Dredge Sludge, Measured by an Acoustic
Densitometer. Marine Freswater Research, vol. 46, pp. 179-188
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Figuur 1. Relatie tussen uitgangssignaal van de UFICM en de dichtheid van een water—sedirnent
mengsel. (niet gepubliceerde figuur, persoonlijke communicatie Dr. Schaafsma, Waterloopkundig
Laboratorium)
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UHCM probe and control-unit for ultra sonic high
concentration-meter

application

specific applications include

The UHCM is an instrument for
measurements of high particli
concentrations (suspended or
consolidated) in liquids, like day,
silt, sand, mud and sluge.

- laboratory research
- bed sediment of rivers and harbours
- slurries (cement, day, etc.)
- environn3ental investigations and
studies
- concentrated suspensions in the
food-industry.
- sludges (water treatment, sewage etc.).

general description

the measurement method is based on
the attenuation of sound by particles.
The UHCM-systern consistS of:
- the acoustic probe with adjustable
transniitter and receiver elernents
- an UCC or BP-UCC instrument
housing, providing the system power
supplies and the
- UHCM control-unit with controlis
and switches for burst configuration:
•
- Iogarithrnic amplifier
- LCD-display unit and
- analogue output.

p.o. box 177
600 mh delft
the netherlands
telephon.+3l 15 56 93 53
teIefax+3 1 1561 9674
telex 38176 hydel-nI

rkwi

featu res

- output is linearly proportional to the
concentration
- output available on LCD display as
well as analogue signal at output
connectors
- sensors can be optirnized for specific
applications
- due to the adjustable burst width and
frequency a wide range of application
possibilities
- the control unit fits in the standard
DELFT I-IYDRAULICS' UCC and
BP-UCC battery powered universal
carrying cases.

-uments. UHCM-CPL 1994

specifications
probe (standard)

frequency
range

-

-

-

transducer(s)
acoustialpath length
materials

-

-

-

-

connection cables (2)

-

5 MHz
China day -1200g11
sand d50=200 gm 400g/1
0 9 x 6 mm each
11 mm
stainless steel 316
epoxy
5 m, (standard supplied)
-

control-unit

UHCM control-unit installed in UCC housing or BP-UCC.
transmitter

burst frequency
bui-st width
burst interval

-

adjustable 01525 20 MHz (in steps)
2 255 periods of burst frequency

-

1 .xs

-

-

-

-

120s

receiver

dynamic range
responce
accuracy
controls

-

-

-

-

-

display
outputs
connectors

-

-

-

-

(UHCM.cpl)
power

dimensions
weight

40 dB
10 Hz (dispay 1 Hz)
0.5 dB
zero-adjustment 0-3 and 0-6dB
(j umper selectable 1
span-adjusatment 4-40 dB
LCD display (3.5 digits)
analog voltage. 0-10 VDC.
BNC (2x)
64-pole male DIN 41612 type for UCC.

supplied by UCC-cabinet
total consumption 3.6 VAmax.
- 106 x 129 x 187(205) mm (w x h x d)
- 0.9 kg

After special structural modification the
instrument was succesfully applied for bed
compaction measurcments in the lahoratory.

lft hydraulics

B-28

B.1.10. ASSM - Akoestische Spectroscopie Sediment Meettechniek
Dit instrument meet van een aantal vaste korreigrootteklassen de concentratie. Het instrument dat wordt
ontwikkeld bij het Waterloopkundig Laboratorium, bestaat uit een frame waarin een aantal akoestische
sensoren zijn bevestigd in paren. Elk paar sensoren meet van een korreigrootte fraktie de concentratie.
Van het instrument is nog slechts een prototype gereed.
Contact
Waterloopkundig Laboratorium (Delft Hydraulics)
Postbus 177
2800 MH Delft
Nederland
015-2569353
Tel:
015-2619674
Fax:
Email: info@wldeflt.nl
WWW: http://www.wldelft.nl
Overig
- Technische specificaties van het te ontwikkelen instrument, foto en schets van de sensor eenheid.
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N

blz. 2 van brief

waterloopkundig laboratorium t wi

: 7

Elektronica en sensoreenheid

Bovenaanzicht sensoreenheid

waterloopkundig laboratorium 1 wi

Akoestische Spectroscopie Sediment Meettechniek
eigenschappen
Het te ontwikkelen instrument voert in-situ een puntmeting uit van de zand en slib concentratie
en de deeltjesgrootteverdeling.
Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande sensoreenheid (zie foto en/ of tekening) met
bijbehorende onderwater-elektronica.
deeltjesgroottemeting
deeltjesgrootte bereik:
oplossend vermogen:
nauwkeurigheid concentratiemeting
(per deeltjesgrootteklasse):
centra deeltjesgrootteklasses:

5- 500 m
factor 2
30%
5, 10, 20, 40, 80, 150, 300 en 500 jzm

concentratie meting
concentratie bereik:
nauwkeurigheid totale concentratiemeting

0,05 - 5 kg/m3
10%

omgevingscondities
temperatuur:
saliniteit:
stroomsnelheid:

5-20 °C
zoet - 40 %o
0 - 2 mis

hardware
ruimtelijk oplossend vermogen (vertikaal):
(horizontaal):
tijdoplossend vermogen:

0,01 m
0,2 m
0,5 s

afmetingen sensoreenheid
gewicht (mci. transducenten):
lengte:
breedte:
hoogte:

20kg
0,50 m
0,49 m
0,36 m

afmetingen instrumentcontainer
gewicht (mci. elektronica):
lengte (mci. connectors):
diameter (flens):

50kg
0,98 m
0,33 m

B.1.11. Partech US100
Er zijn geen wetenschappelijke publikaties die de akoestische sensor van Partech beschrijven. De sensor
maakt gebruik van geluidssignalen met een golflengte van 2,25 MHz. De sedimentconcentratie wordt
gemeten door de verzwakking van het geluidssignaal tussen de zender en ontvanger (pad lengte 10 cm) te
registreren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde informatie van de producent. De
'sludge blanket level detectors' die in deze informatie worden genoemd zijn door dezelfde firma
geleverde besturingseenheden.
Contact

leverancier in Nederland:

Partech (Electronics) Instruments Ltd.
Charlestown (St Austell, Cornwall)
U.K.
Tel:
+44 (0) 1726 74856
Fax:
+44 (0) 1726 68850
Email: postmaster@partech.co.uk
WWW: http://www.partech.co.uk

Brinck HMT Meettechniek
Dirk Schutte, contactpersoon voor Partech
Instruments
Postbus 21
3800 AA Amersfoort
Nederland
Tel:
033 - 456 1230
Fax:
033 -456 1393

Overig
- Informatie van de producent (2 bladzijden)
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us100
ULTRASONIC SUSPENDED SOLIDS SENSOR
The US100 is designed to be used with the 8100 and the ASLD2200
sludge blanket level detectors. In applications where sensor
fouling precludes the use of infra red sensors the US100 can be the
only alternative.
the blanket level and, hence, provides a
continually changing 4-20mA output as
the blanket level rises and falis.

DESCRIPTION

The US100 is a completely solid State
ultrasonic Suspended solids sensor. All
The principle applications are in the treatthe signal processing is carried Out 0fl a
ment of municipal waste water but there
printed circuit board which is encapsulare many applications in the industrial
ated inside. This means that there is no
effluent treatment process as well. Please
need for expensive and temperamental
calI your local dealer, or us direct, to
co-axial cable. A simple two core cable
discuss your particular
provides power to the
application.
sensor, whilst at the
same time, transmitting
FEATURES
PRINCIPLE OF
the signal back to the
control Ier.
OPERATION

II

APPLICATIONS

II

HIGH RANGE CAPABILITY
LOW COST OF OWNERSHIP
LONG CLEANING IN TER VAL
SOLID STATE
ACT! VE HEAD DESIGN

The US100 has been
specifically designed to
be used with our range
of sludge blanket level
detectors in primary settlement tanks and thickeners where optical
type sensors would become fouled too
quickly. Our model 8100 provides the user
with a relay changeover when the sludge
blanket level reaches a preset depth in
the tank and our top of the range model,
the ASLD2200, controls the position of a
servo driven cable drum such that the
sensor is always resting in the top Iayer of

Encapsulated in each
arm of the sensor is a
piezo electric crystal.
One crystal is driven
from an electronic circuit
which causes It to oscillate. This oscillation is
transferred to the liquid in which the
sensor is placed and on to the second
crystal. 1f the path between the two is
dear then the transferred signal will be
high but 1f the path is obscured by
particles in suspension in the water (suspended solids) then the received signal
will gradually fall off proportionally to the
amount of suspended solids.

BRINCK HMT
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M E E T T E C H N lEK

AMERSFOORT

Te1033-4561230 Fax 033-4561395

Ultrasonic
Sensor Type
10% Solids (100,1 000mg/I)
Typical Ranget
2.25MHz
Frequency
1 OOmm
Sensing Gap
Moulded from 2 part Epoxy
Construction
1 40(W)xl 00(H)x40(D)
Dimensions (mm)t
10 Metres
Standard Cable Length
100 Metres
Maximum Cable Length
2 Core Polyurethane
Cable Type
Gland c/w strain Relief
Cable Entry
t Range varies according to type of suspended solids
t Excluding cable gland and stain relief
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B.1.12. Monitek AS 3-E
Er zijn geen wetenschappelijke publikaties die de akoestische sensor van Monitek beschrijven. De sensor
maakt gebruik van geluidssignalen met een golflengte van 5 of 15 MHz. De sensor meet de intensiteit
van de reflectie van een uitgezonden geluidssignaal.
Contact
Monitek GmbH
Mösenbroicher weg 200
D - 40470 Düsseldorf
Duitsland
Tel:
0211-633071
Fax:
0211-652009
Overig
- Bijgevoegd is informatie van de producent (2 bladzijden)
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MODEL AS 3S*
/ AT 3
MODELAS3E** /AT3
MODEL AS 3L*** / AT 3

Acoustic in-lineparticle-monitor in probe
technique for pipes*I
channeIs / laboratories
- Real time monitor • Immunity to coatings
• Unaffected by colours
• Minimal service expenditures
• No wearing paris
• High sensitivity / ppb (DE)
• No moving paris
• Dynamic measunng rangeo-10 ppb...
approx. 3% (DE)
• Microprocessor based
• Also for Iightsensitive products
• Costs independent of pipe size
• Mounting without in-line interruption
• High chemical resistance
• Pressure 30 bar/Temperature 150°C
• Display / LCD-matrix and graphic plot
• Linearization 12... 16 Measuring
samples
• Measurement units / Free
programmable
• Protection against unauthorized
operation
• Setpoints 1 ... 41Free programmable
• Isolated output 014-20 mA /
20-4 / 0 mA
• Simple mounting for pipes / channels
• Also alkaline products / pH 14
• (Ex)-version
• CIP-requirements

Description:

Applications:

The Monitek acoustic particle measuring system, model
AS 3/AT 3 isa system, which can precisely measure impurities as particles / suspended solids / air bubbles / oil practicalty in each fluid.
The instrument estimates the clustered acoustic reflexion of
individual particles in the measuring medium.
The basic functioning of the instrument corresponds to that
of a sonar, the sensor being at the same time transmitter and
receiver.
At the AS 3/AT 3 the acoustic energy is focussed. The measurement occurs in the range of high intensity (focus). Physicatly the focal point is not at the lens. It is inside the liquid.
Through this measurement principle the sensor works more
or less nearly independent of coatings and biologic impurities on the lens.
The sensor is available in three versions: direct for processpipes or tanks and channels as well as for laboratory measurements. The lerise materials have an excellent chemical
resistance against diverse acids, bases and organic dissol-

This Monitek acoustic particle / air bubbles / suspended
solids-measuring system type AS 3/AT 3 is exceptionally
suited for in-line process monitoring of undissolved particles.
Although developed for difficult measuring tasks / of platforms / ink production / paper industry! aluminium industry
/ alkali-chloride industry it is used today due to its low maintenance costs and high reliability also in all branches of
industry e. g. waterand waste water industryforquality control.

vants.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filter control
Air bubbies/Film production
Fuel contamination
Ultrafiltrate
Potable water
Undissolvediron
Chiorine Lye
Black liquor
White iiquor
Coating compound

/

•
•

Condensate control
Cii in water
S Centrifuge control
S Cooling water
S Waste water
Aluminium/Lye
S Potymer reaction
S Green liquor
Water in Oil
White water

•
•
•

SPECIFICATION
Measuring System Model AS 3-S / AT 3 for Pipes
Type AS 3-S

Sensor:

Pipes / Min. / DN 50
Probe Technology
Pipe Adapter «
5/15 MHz
0-3% / Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
200 x/Sec.
Plexyglass / PP / KEL-F
ULTEM / RYTON / PEEK
1.4571 / Kalrez/ Lens-Mat.
147°C max. / Lens-Mat.-Cond.
30 barmax.
478 mm
22,2 mm
approx. 4kg
130mmax.
0fl request

Installation:
Sensor Type:
Mounting:
Frequency:°
Range:
Unit:
Measuring Cyclus:
Lens Material A : *
Lens Material B:°
Probe Material:
Temperature:
Pressure:
Probe Length:
Probe Diameter:
Weight:
CableLength:
Ex-Version:

Type AT 3

Converter:
lnput:
Range:
Unit:
Zero-Span:
Display:
Linearlzation:
Output:
Setpoints:
Accuracy:
Temperature:
Frequency:
Installation:
Enciosure Material:
Enclosure:
Power:
Weight:
Ex-Version:

Sensor Type AS 3-S
0-10 ppb.. . 3% Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
Free Prograrnmable
LCD-Matrix and Graphic plot
2-16 Measuring Samples
0 / 4-20 mA / Isol. / 1000 Ohm
1 .. . 4 / Free Programmable
± 1%
-20 ... 50°C
5/15 MHz
Wall/ 19"On request
V4A / Plastics
IP 65
85-265 VAC / 50-60 Hz / 65W
7kg
0fl request

Partcle-Measuring-System Model AS 3-E / AT 3 for Channels
Type AS 3-E

Sensor:

Basins / Channels
ProbeTechnology
Rope
5 / 15 MHz
0-3% / Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
200 xlSec.
Plexyglass / PP / KEL-F
ULTEM / RYTON / PEEK
1.4571 / Kalrez / Lens.-Mat.
147°C max. / Lens-Mat.-Cond.
30 m max.
478 mm
22,2 mm
approx. 4 kg
130 m max.
On request

Installation:
Sensor Type:
Mounting:
F requency: *
Range:
Unit:
Measuring Cyclus:
Lens Material A:°
Lens Material B:°
Probe Material:

Ljmperature:
Pressure:

Probe Length:
Probe Diameter:
Weight:
Cable Length:
Ex-Version:

Type AT 3

Converter:
lnput:
Range:"
Unit:
Zero-Span:
Display:
Linearization:
Output:
Setpoints:
Accuracy:
Temperature:
Frequency:
Installation:
Enclosure Materiat:
Enciosure:
Power:
Weight:
Ex-Version:

L Particle-Measuring-System Model AS 3-L
Type AS 3-L

Sensor:

Laboratory
approx. 500 ml
Cuvette on Mixer
5 / 15 MHz
0-3% / Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
200 x/Sec.
Plexyglass / PP / KEL-F
ULTEM / RYTON / PEEK
1.4571 / Kalrez / Lens-Mat.
147 °C max. / Lens-Mat.-Cond.
Atmosphere
approx. 200 mm
22,2mm
approx. 4kg
130 m max.
On request

Installation:
Measurement Volume:
Mounting:
F requency: *
Unit
Mea suring Cyclus:

Lens Material A:
Lens Material B:
Probe Material:
Temperature:
Pressure:
Probe Length:
ProbeDiameter:
Weight:
Cable Length:
Ex-Version:

MONITEK GmbH

Converter:

Input:
Range:
Unit:
Zero-Span:
Display:
Linearization:
Output:
Alarms:
Precision:
Temperature:
Frequency:
Installation:
Enciosure Material:
Enclosure:
Power:
Weight:
Ex-Version:

Sensor Type AS 3-E
0-10 ppb. .3% Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
Free Programmable
LCD-Matrix and Graphic plot
2-16 Measuring Samples
0 / 4-20 mA / lsol./1000 0hr]
1 ... 4 / Free Programmable
± 1%
-20... 50°C
5 / 15 MHz
Wall / 19/ 0fl request
V4A1 Plastics
lP 65
85- 265 VAC / 50- 60Hz / 65LJ
7 kg
On request

/

AT 3 for Labs j
Type AT 3

SensorTypeAS3-10- 10 ppb. . . 3% Lens-Mat.-Cond.
Free Programmable
Free Programmable
LCD-Matrix and Graphic plot
2- 16 Measuring Samples
0 / 4-20 mA / Isot. / 1000 Ohm
1 . . . 4 / Free Programmable
± 1%
-20. . . 50°C
5/15 MHz
19/On request
V4A / Plastics
lP65
85- 265 VAC / 50- 60Hz / 65W
7kg
0fl request

Representedby:

Mörsenbroicher Weg 200, D-40470 Düsseldorf
Telephone2ll 1633071,TeIefax211 165 20 09
• TURBIDITY MEASUREMENT • RE-GROWTH
• FLOCCULANT OPTIMIZATION • PARTICLE COUNTER
• CONCENTRATION MEASUREMENT • OIL 0W WATER
• COLOUR MEASUREMENT • OIL IN WATER
• FLOW MEASUREMENT • WATER IN OIL
• WASTE WATER MEASUREMENT
These parameters iniluence
ModificaSon reserved

c

and » measuring range

Reference = DE = Diatornaceous earth
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Model AS 3-S/AT 3 / AS 3-EJAT 3 / AS 3-LJAT 3 / Version-1 -EIND-1196

B.2. Optische methoden
B.2.1. FOBS - Fiber Optic Backscatter System
De FOBS is ontwikkeld aan de University of Washington (Seatle, U.S.A.; BEACH et al, 1992) om
metingen zeer dicht bij de bodem te kunnen doen. De FOBS maakt gebruik van glasvezels om
lichtsignalen uit te zenden en te registreren zodat het instrument zo klein mogelijk kan blijven. De
omgeving waar de meting gedaan wordt, wordt daardoor relatief weinig verstoord.
De zender en ontvanger hebben een maximum licht intensiteit / gevoeligheid in het infrarood (950 1300 nm). De lichtbron is een Gilway Technical Lamp L8008 (12.000 lux). De detector is een fotodiode
met een ingebouwde daglicht filter (Siemens SFH205). De glasvezels (Ensign-Bickford Optics,
HCNH0400T12) hebben een diameter van 400 im (zonder bescherende hulzen). De sensor zelf bestaat
uit drie parallelle glasvezelkabels (figuur 1). De middelste ontvangt; de buitenste twee zenden licht. De
fibers staan loodrecht naar beneden georiënteerd. Een spiegel weerkaatst het licht door de opening van de
beschermende behuizing naar buiten en naar binnen. In figuur 2 is de configuratie van de lichtbundels te
zien. Het instrument dat BEACH et al. (1992) gebruikten bestond uit 5 sensorkoppen, vlak boven elkaar
(onderlinge afstand 5 mm).
Het instrument moet gekalibreerd worden met het sediment van de plek waar gemeten wordt. Figuur 3
laat een kalibratiediagram zien. Het sedimenttype wordt in de publikatie niet vermeld.
Contact
School of Oceanography
University of Washington
Seatle, WA 98195
U.S.A.
Figuren
Figuur 1. Tekening van de FOBS. (BEACH et al, 1992, figuur 1)
Figuur 2. Lichtbundelconfiguratie van de glasvezels; twee zenden en één ontvangt. De gemarkeerde regio
die het meeste licht ontvangt heeft de meest effectieve reflectie hoek (180°) begint op een
afstand van 4 mm vanaf de sensorkop. (BEACH et al, 1992, figuur 2)
Figuur 3. Typische kalibratie curve voor een FOBS rij waaruit een lineaire respons over een bereik van
100 g r' blijkt. (BEACH et al, 1992, figuur 4)
Literatuur
BEACH, R.A., STERNBERG, R.W. EN JOHNSON R., 1992. A fiber optic sensor for monitoring suspended
sedinient. Marine Geology, vol. 103, no. 1-3, pp. 5 13-520.
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gemarkeerde regio die het meeste licht ontvangt
heeft de meest effectieve reflectie hoek (180°)
begint op een afstand van 4 mm vanaf de
sensorkop. (BEACH et al, 1992, figuur 2)

30
(0
1-J

>

25
20

1-

15
10

F02

1005
-0--

0

0987

F 030 981

10

30

50

70

F04 0991
F05 0994
go

til

CONCENTRATION )g t')

Figuur 3. Typische kalibratie curve voor een FOBS rij waaruit een lineaire respons over een bereik van
100 g r' blijkt. (BEACH et al, 1992, figuur 4)

mm

B.2.2. D & A

instrument company

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de FOBS aan de University of Washington is aan de zelfde
universiteit de OBS (optical backscatter sensor) ontwikkeld. De basis opbouw van de sensor wordt in
DOWNILNG et al. (1981) beschreven. Figuur 1 is een bouwtekening van de sensor kop. De volledige sensor
kop is 19 mm in doorsnee en 11 mm lang. De zender is een diode (IRED, Siemens type LD-271) met een
vermogen van 16 mW en een piekintensiteit bij 950 nm. Als ontvanger wordt een 'low capitcance silicon
photopvoltaic ceil' gebruikt (Vactec VTS3082) met een maximale gevoeligheid bij 900 nm. De sensor
heeft een ingebouwde Kodak Wratten filter no. 87C voor het wegfilteren van het zichtbare licht.
Deze sensor wordt, met enkele aanpassingen van de basis opbouw, verkocht door D & A instruments
company. Informatie hierover is toegevoegd aan deze bijlage. De sensor moet voor elk sediment opnieuw
gekalibreerd worden. D0wNING EN BEACH (1989) beschrijven een procedure voor de kalibratie van
optische sensoren in het laboratorium. Een voorbeeld van een kalibratiediagram is weergegeven in figuur
2. Deze kalibratie is gedaan met strandzand (d50 = 165 iim).
GREENWOOD EN JAGGER (1996) stellen vast dat, onafhankelijk van de korrelgrootte vanhet zand (bereik
63 - 1000 m) en sortering van het sediment, de OBS-1P een lineair bereik heeft in het bereik van 1 tot
30 gil. Bij fijn sediment heeft de sensor een ingewikkelder respons. Uit figuur 3 (KINEKE EN STERNBERG,
1992) blijkt dat het uitgangssignaal bij zeer hoge concentraties van fijn sediment (< 1 0sm) exponentieel
afneemt bij een toenemende concentratie.
Contact
D & A instrument company
40-A Seton Road
WA 98368, Port Townsend
U.S.A.
(206) 385 - 0272/(800) 437 - 8352
Tel:
(360) 385 - 0460
Fax:
Email dainstolympus.net
Figuren
Figuur 1. Opbouw van de OBS (DowNi1'G et al., 1981, figuur 2)
Figuur 2. Kalibratiediagram van de OBS met strandzand (d50 = 165 .im). (D0wNING et al., 1981, figuur
4)
Figuur 3. Uitgangssignaal van de OBS versus sedimentconcentratie (g
figuur 2)

r'). (KINEKE EN STERNBERG, 1992,

Overig
- Selection guide/Options and Assecories!Typical Specifications
- OBS 3B & OBS 3 suspended solids & turbidity monitor! Mechanical data
- New beam configuration avialable
- Prijslijst
Literatuur (Het aantal publikaties waarin het gebruik van de OBS van D & A wordt beschreven loopt in
de tientallen. De onderstaande publikaties zijn het meest interessant ten aanzien van de kalibratie van de
sensoren)
D0wNING, J.P., STERNBERG, R.W. EN LISTER, C.R.B., 1981. New instrument for the investigation of
sediment suspension processes in the shallow marine environment. Marine Geology, vol. 42, pp.
19-34
GREEN, M.O., BOON, J.D., 1993. The measurement of constituent concentrations in nonhomogeneous
sediment suspensions using optical backscatter sensors. Marine Geology, vol. 110, no. 1-2, pp.
73-8 1

B-40

GREENWOOD. B. EN JAGGER, K., 1996. Sensitivity of optical sensors to grain-size variation in the sand

mode: implications for the transport measurements. WWW-dokument (12 augustus 1996), 2 blz.,
http:/1cs715.cciw.calccsealcccabpsl .html: 7th Canadian Coastal Conference 1995, report and abstracts; poster session lb/sedimenttransportltransport des sédiments
KINEKE, G.C., STERNBERG, R.W., 1992. Measurements of high concentration suspended sediments using the
optical bachscatterance sensor. Marine Geology, vol. 108, no. 3-4, pp. 253-258
LUDWIG, K.A. AM]) 1-IANES, D.M., 1990. A laboratory evaluation of optical backscatterance suspended
solids sensor exposed to sand-mud mixtures. Marine Geology, vo. 94, no 1-2, pp. 173-179
STERNBERG, R.W., KINEKE, G.C. EN JOHNSON, R., 1991. An instrument system for profihing suspended
sediment, fluid, and flow conditions in shallow marine environments. Continental Shelf Research,
vol. 11, no. 2, pp. 109-122
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Figuur 3. Uitgangssignaal van de OBS versus
sedimentconcentratie (g 1- 5. (KINEKE EN
STERNBERG, 1992, figuur 2)
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NEW OBS BEAM CONFIGURATION AVAILABL.E

Our standard OBS-3 and OBS-3B sensors emit a
beam of infrared radiation (IR) at 90 degrees to
the probe/sensor axis. We now offer these
sensors (model OBS-3M and OBS-313M) with IR
beams parallel with the probe axis as an option.
Please caO or FAX fc

STANDARE
OBS-3

NEW

NEW

OBS3B
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'J'& UtSS-31S

'ENDED SOLIDS &
3IDITY MONITOR

MECHANICAL DATA
1-

14

onitors hee fIeld-proen Optical BackScatterance (OBSe)
ow.pr analog circuicry, and switch-seiectable gains
adjustinents. These self-contalned sensors are ideai cornr CTD's; water quality monitorin8 and process contrul
nd can monitor suspended maner In the clearest to mast
iters in rivers, lakes, and the ocean.
ei OBS-3 includes en underwater houslng rated to 2.000
meters end is eveilable with an optional 4 mA to 20 mA
transmifler. A cable assemb!y is required to connect the
85-3 to a power supply/data logger. Consuir <he manufaciii vur caljle requiretnents.

ei 085-38 is designed for the system Intergracoi. Ii inthreaded senso' wlth flexible, color-coded #30 AWG
connections to the circuit module. Color-coded #30
are also pruvided for cunnecting the çircuil mudule to
por supplyldata logger.

i'r+ es(mIlllmnk,r%

OBS-3B
SENSOR

ICATIONS
DEM cornponent in oceanographc, water quallty, and
procets-coritrol matrumentati on
Vter and wastewater monhloring systems
Laboretury measurenierits
River gauging
Sediment transport studies

IiÖiJ*O

/

2017

FICATIONS
IC RANGLS
...................0.02 to 2.000 FTLJ'
........................01 to 5,000 pprn (mgf 1)
.......................2 to 100.000 ppm (mgt i)
,W

CY RESPOWSE ..........10 Hz (.3dB20Hz)

IOa

T LICHT REJECTION ......Opitcal filtering and

k

syrrchronous detection

[ARITr

'

2.0%
((ormaziri. 1 to 2.000 FTU)
1 4000 mg/l) ............ 2.0°io
o 60,000 mgfI) ........... 3.5%
<-3.5% In itt 2,000 hrs.
ure ..................... 0D5%I°C
VOLTAGE COMPLIANCE ... 25OuVN
G TIMES
.. ......... <ls
Change in Water Ternperature 15 t

IMPEDANCE ...........

<300 Ohms
+7 to 15 V114 mA
+8 tn 15V/74 inA (lilax)

:i

Al

CIRCUIT
MODULE

FTff1T
t o uJ

I12Q31

LçLQI

..... ................. 0-1V,0-2.SV,0-5V or
tianaJ Currerit (nop Transn,itter 4.20rnA
REQUIREMENTS .........
iorral Currm Loop Transmitler ..

:-

Ioggareowsr .up(y

1 Coaxhal Shield

2 Common (groen)
3 IRED Anode (red)

Detector (Coaxial leed)
S Temperature Seneor (orange)
6 IRED Cathode (brown)
4

(3 Gein
Z Offset
T Temperature Costficient

(1 DIMENSIONS
........iength ..........
diameter........
........ Ierith. .........
diameter. .......
........air ....... ......
submered ......

4rtes *ml(Iinrir,)

2 in (51 mm)
0.7 In (18 mm)
4.5 li (115mm)
1.2 in (31 mm)
0,4 Ib (0.17 kg)
0.16 Ib (0.07 kg)

DELl VERY 3 W[EXS ARO

rERMS: COD (xrepr with prior c:rcdli jprovaI)

40.A Sefon Road
r A / INSTRUMENT!
Port
Townsend, WA 98368
/
/ Phone 800.4378352

two wire transrnittcr
flumlum housirig
IG DEPTH ..............2,000 m or 5,000 m
razin Turbidity Unit
imum deviation of respernse trom a sralght
espressed as a percentage of the calibratiori range

L....6t'385-0272
\p,COMPANY. Fax: (206) 385-0460
C3o)
tknsori are prlt.1cXI trr OS Pa*ent 4,1t41,157
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SELECTION GUIDE

ABOUT D & A INSTRUMENTS
We starred producing 013S sensors

OBS senors and eleçtronics modules can be purchased separatety for integration
in custom systems or as pnrtahk, hattery-powered instrunients (ur reniute operations.
The Model 065-1 consists of a sensor and n,tche Circuit Ixard for integratioti in
research and laboratory instrumentaUon. The scnsor is availabtc with a molded cibte
assembty (OBS-1P) urwith a tliretded base forbulkheacl niouniing (OBS-1 T). The Model
OBS-:3 inciudes an undetwater housing and requires a cable asscmhly for corineCtion
to other instrumentaficip, display unjI, or data loggers. The Model OBS-313 lias separate
scnsor and circuit modutes for OEM iipplications. A seIectioI1 guide is provided below.
Refer to individuat product specificarion sheets for final model sektiic,ri aiid choice
of accessories.

013S-1P OBS-1T

0B5.3

OBS-3B

OEM Cornponent
Lalxratury liistrurneiit,itu,ri

/

Portabic Units

/

TECHN ICAL INFORMATION

Remote Meajurermtit

OPTIONS AND ACCESSORIES
Dependirig on the model, custom cable asscmblics, brackets, or housings may be
required. We can assist you with deterrniriing which cables and acccssories will be
necessa r' for your appi icat iori. Acccssorics inc tude:
• Mvklçtj cabk astnml- ls • Mounong brackets • Underwater Ii.ings

Service Temperature .. 0-50C (32-122°F)

Dynamic Ranges (Resolutiori)

Nonlinearity (Formazin) ...............2,0%
Emitler Wavelengfh ..................875 om
tr

equency Response .................... It) Hz

Output ........................................ 0-SV

(4 20 mA optjon,iI)

RMS Noise at 0 FTU ................<100 j.W

Temperature Coefficient ....... 0.0YI°C
Stability ............<-7% in first 20,000 hrs

Amlient Light Rejection .......5 mW/cm 2

'- & A / INSTRUMENT
C

-

. z

COMP4NY

IFa

Maximum Working Depth .........2,000 ni

(5,O0t) rn uptional)

Sensor Dimensions

loches (mm)

Ot3S-1P

Lerigth ....................... 2.7 (M)
Dianicur ...................0.8 (21)

OtJS-'J

Lengih ......................7.1 (181)
Di,irneter ....................1.2 (11

Circuit Module Diniensinnr.

Output Impedance .............<30() ()Iims

Our instructiofl rnanualsctcarlyexpla
how to operate 0135 sertsors. tnfc
mation obtauied from OBS users
the ficki is releised periodically
TECHNOT ES. Cali us for iriforrnatk
iit()U1 your monRoring problem ar
rcfercncc's to customers with apptic
tions similar to yours.
For teclin ica t information, refcrcncc
prk:es, detivemy, and service:

CALL
D & A Instrument Corn pany
(800) 437-8352

TYPICAL SPECIFICATIONS
Turbidity ..............0 to 2,000 (0.02) FR)
Mud ......................0 to 5,000 (01) ing/t
Sind ......... . ........... 0 to 100,000 (2) ing/t

194 to meet demarids for a sma
aCCurate. and retiable particle sensor f
scientific research and erivironmenl
rfloflitûriflg. Sirice then. D & A lristr
ments has xpanded its product Iii
and incorporated new otectronic teC
nologies and engineered materials
serve an internatinmil custorner base
more than ten countrics. Our goal is
provide superior procIucts and servk:
timely technical support, and to be w
infcrmed about cuIoruer needs ar
applications. We dcdic:ate all 01 o
engineering resources to devetopli
special sensors and systems for mor
toring the physiCIl environment.

0I3S-lCl L.ength ........................7 (145)
Wi(ith ........................1.5 (39)
L)epth ........................ 0,7 (18)
O3S3C13 Length ....................... .3,9 (98)
Width ........................1.1 (27)
Dcpth ...................... 0.55 ( 14)

WAR RA NTY
1) & A lnstrunieiit Compariywcirranrs i
prodi iCts to he free of defects of matei
ts and worknianship uncier normal u
and seivice for ci period of 9() days frûi
(Iie dale or dclivcry. D & A lnstrumei
Compd riy will repa i r products retu roei
shippirig prepaid, •during the warran
period. 0 & A Instrument Cornpany w
rcpl.!(:e expendablc' parts and rep;
claiiiagcd sensors, electronics, l)ar'tS, an
second-sotircrd con nectors for a nom
t 5110f) ra Le wi ih writtcn authoriziltkJ
from the customer.
We reserve the iight to charige desi
and specifications to incorporate in
provemenis in performance and mant
factu ring (ccl iniques.

DELIVERY: 3WEEKSÂRO
TERMSCODI

40-A Sezoo Road

' 1

Pbrl Towt,aend, WA 98368
Phon9: 800-437.8352

06) 385-0272
4385-0460

(except wlth pror credit approval)
0135 scnsors are protected by
US l'atcat 4,841,157
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\D&A

INSTRUMENT
COMPANY

1996 Price List
(2196 Edition)

International
5T09

10T020

$ 1,195.00

$ 1,140.00

$ 1,075.00

$

875.00

$ 835.00

$ 785.00

$

60.00

60.00

$ 60.00

$

2070.00

$ 2,015.00

$ 1,875.00

$

2,360.00

$ 2,290.00

$ 2,130.00

$

2,045.00

$ 1,985.00

$ 1,840.00

1 T04
OBS-IP
Sensor wjth
temperature transducer

OBS-ICB
Driver/signal conditioning
printed circuit board for
OBS-1 series serisors

OBS-IB

$

Mounting brackets for
the OBS-1CB

OBS-3
Sensor wlth underwator
housing (2,000 meter working deptit)
and circuit board.

OBS3HP
Sensor with Titanium
housing (5,000 meter working depth)
and circuit baard.

OBS-38
Sensor wlth separate
circuit module

Optione:

•
•
•
•

$ 165.00
• 5 meter cabie assembiy for 08S3
$ 75.00
• Sediment Calibration
• 420 mA Current Loop Board for OBS-3 $ 235.00
$ 85.00
• Voitage Clamp Circuit Board

-A Seton Road V

Additlonal Cabie
Forn,azin Catibration
Additiona Manuals
5 Volt Conversion

$
$
$
$

6.25/m
50.00
15.00/ca
125.00

Prices do not inciude shipping, handling, or insurance.
Prices quoted are subject to change without notice.
OEM inquiries are welcome.
Port Townsend, WA 98368

T

3601385.0272
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V Fax1383.0460 'V

e-mail: daInstolympus.net

B.2.3. Photometer Metrohm 616
De sensor Metrohm 616 wordt beschreven door PAITRY (1987). Deze sensor is een voorloper van de serie
662 van Metrohm. De sensoren maken gebruik van glasvezels voor het zenden en ontvangen van
geluidssignalen, zodat de meetprobe klem kan blijven. De golflengte van het lichtsignaal bevindt zich in
het zichtbare licht (400 - 700 nm) zodat nadelige effecten van atmosferische straling te verwachten zijn.
PAITRY (1987) beschrijft de kalibratie van de Metrohm 616 aan de hand van metingen in een aantal
kanalen. Het resultaat staat in figuur 1 weergegeven. De transmissometer is gekalibreerd met behulp van
metingen van het MES (waarschijnlijk: 'material en suspension') in mg r' volgens de AFNOR methode.
(In de publikatie wordt niet toegelicht wat dat betekend.)

Contact
Metrohm Ltd.
CH-9101 Herisau
Zwitserland
+41 71 353 85 85
Tel:
+41 71353 89 01
Fax:
Email: sales@metrohm.ch
WWW: http://www.metrhom.chlmetrohm.html

Dhr. A. Paitry
Service départementale d' assainissement
Entretien des réseaux.
A03.1, 99, avenue de Général de Gaulle
93119 Rosney-sous-Bois

Figuren
Figuur 1. De relatie tussen de sedimentconcentratie volgens AFNOR (m 1 - 5 en de absorptie gemeten met
de transmissometer van Metrohm. (PAITRY, 1987, figuur 6)
Literatuur
PAITRY, A., 1987. Mesure en continu des matieres en suspension dans l'eau a l'aide dun photometre a fibre

optique. La Houille Blanche, 1987, no. 3, pp. 2 15-220
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Figuur 1. De relatie tussen de sedimentconcentratie volgens AFINOR (m ') en de absorptie gemeten met
de transmissometer van Metrohm. (PArrRY, 1987, figuur 6)
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B.2.4. OPCON - Optical Concentration meter
De OPCON is in de 80-er jaren ontwikkeld bij het Waterloopkundig Laboratorium. De sensor werkt met
een golflengte van 850 nm; de padlengte tussen zender en ontvanger is 30 mm. Het instrument en een
toepassing staan onder andere beschreven in BOSMAN (1984A, 1984B, 1985).
OPCON
standaard laboratoriumset:
- control unit UCC
- standaard probe in doos voor transport
- verbindingskabel en handleiding
= F1 20.000,-Contact
Waterloopkundig Laboratorium (Defi Hydraulics)
Postbus 177
2800 MH Delft
Nederland
015-2569353
Tel:
015-2619674
Fax:
Email: info@wldeflt.nl
WWW: http://www.wldelft.nl
Overig
- Informatie van de producent (2 bladzijden)
Literatuur
BOSMAN, J.J., 1984A. Calibration of optical systems for sediment concentration measurements.. Delft

Hydraulic Labatory, Report on investigation, R 716 part V, 1 75p. WL R 716-5
B0sMAN, J.J., 1 984B. Design and specifications of OPCON. An optical system for instantaneous sediment
concentration measurement. Delft Hydraulic Labatory, Report on investigations, R 716 part VI,
70p. (Toegepast onderzoek Waterstaat D 84), WL R 716-6
BOSMAN, J.J., 1985. An optical instrument for local concentration measurments in-situ. Measuring
techniques in hydraulic research, Symp. int. Section on hydraulic instrumentation, Delft, 1985,
Delft, Delft hydraulic labatory, Proceedings, 7p.
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4'

OPCON probe and control-unit for optical
concentration-meter

w
E
.............. .

4'
(1)

•

••.

application

specific applications include

The OPCON is an instrument
specifically for measurement of
suspended particle concentration in
the field of hydraulic sediment
transport investigations. Together
with the OPCON control-unit it
enables detailed non-sampling
measurements with negligible
process disturbances. Depending 0fl
the characteristics of the particles the
OPCON can also supply data about
the size of the particles.
general description

the measuring method is based on
the extinction of near infrared
radiation by suspended particles.
The OPCON-system consists of:
- the concentration probe with
an optical sensor
a light-source reference Circuit and
a pre-amplifier
- an UCC instrument housing,
providing
the systems power supplies and
housing for the OPCON
control-unit with logarithmic
arnplifier LCD-display unit and
analogue output.
p.o box 177
2600 mh delft
the netherlands
telephone +31 15 2569353
telefax +31 IS 2619674
telex 38176 hydel-rl
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- hydraulic research
- engineering studies
- industrial processes
- environmental and hydrological
measurements
featu res

- high spatial resolution
- high rangeability (1:1000)
- near-infrared eliminates influence
of
ambient light
- integrated pre-ampifier
- wide dynamic partical range
(10-1000 pim)
- output available on LCD display as
well as output connectors
- sensor can be optimized for
specific applications
- the control-unit fits in the standard
DELFT HYDRAULICS UCC and
B P-UCC battery powered universal
carrying cases.

Jment5. OPCON-CPL1994
1

specifications

4
range
scale

particle size
repeatability
dynamic responce

- China day -3g11
- sand D50= 200 J.txn -50g11
- to obtain reliable measurements an
accurate calibration is of decisive
importance.
The calibration medium, liquid and
particles, bas to be a representative
sample of the mediun under investigation.
- 10-1000 Jim
-5% of calibration 5ppm
- 0- 1 kHz

probe:

dimensions
sensing volume
radiation wave length
radiated power
interconnection cable

-seediagramm
-2.6x2.5 x3ømm
-peakat88ønm
- 12mW
- 10 m., standard supplied

80

î
1

ccx

it

7 Doli

120

iick 85

1

control-unit

OPCON control
controls
display
outputs
connectors

- unit installed in UCC housing.
- zero-adjustment
- display selector
- LCD display (3.5 digits)
- analog voltage, 0-10 VDC,
- BNC (2x)
- 64-pole male DIN 41612 type for UCC

(opcon-complete)

dimensions

- standard supplied by UCC,-cabinet i.e.:
- total consumption 2 VA max.
- 106x 129x 187(205) mm (w x h x d)

weight

- 0.9 kg

power

t hydraulics

135

1

1 430 ,
dimensions in min
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B.2.5. Partech Instruments
De firma Partech Instruments levert een reeks optische sensoren die allen werken met een golflengte van
het licht van 950 nm. De sedimentconcentratie wordt gemeten door middel van de verzwakking van een
lichtsignaal tussen zender en ontvanger. De padlengte van de verschillende sensoren varieert tussen de 10
cm en 8 mm. Er is sprake van twee series. De Turbi-Tech serie heeft een zeifreinigend mechanisme voor
situaties waar de sensoren snel zouden worden aangetast. Voor alle sensoren geldt dat ze relatief groot
zijn, en dat van een ongestoorde meting geen sprake meer is.
Zie bijgevoegde informatie van de producent voor meer details.
Van deze sensors is de IR-40C gebruikt door CLIFFORD et aL(1995). Zij gebruikten verschillende
sedimenttypen waarvan in figuur 1 de korrelgrootte verdeling staat. In figuur 2 staat de respons van de
sensor voor verschillende concentraties van de typen sediment. Het lineair bereik varieert van 0,5 - 2,25
g r1 (fmest d50 20j.tm) tot 0,5 - 8 g 1-1 (coarsest, d50 100 jtm).
Contact

leverancier in Nederland:

Partech (Electronics) Instruments Ltd.

Brinck HMT Meettechniek

Charlestown (St Austell, Comwail)
U.K.
+44 (0) 1726 74856
Tel:
+44 (0) 1726 68850
Fax:
Email: postmaster@partech.co.uk
WWW: http://www.partech.co.uk

Dirk Schutte, contactpersoon voor Partech
Instruments
Postbus 21
3800 AA Amersfoort
Nederland
Tel:
033 456 1230
Fax:
033 -456 1393
-

Figuren
Figuur 1. Korrelgrootte verdeling van de sedimenttypen gebruikt voor de kalibratie van de Partech
IR40C. (CLIFFORD ei aL, 1995, figuur 1)
Figuur 2. Gemiddelde uitgangssignaal van de IR40C voor verschillende concentraties en sedimenttypen.
(CLIFFORD et al, (1995, figuur 4)
Overig

- Informatie van de producent over de IR serie (1 bladzijde)
- Informatie van de producent over de Turbi-Tech serie (2 bladzijden)
Literatuur
CLIFFORD, N.J., RICHARDS, K.S., BR0wN, R.A. EN LANE, S.N., 1995. Laboratory and field assessment of an
infrared turbidity probe and its response to particle size and variation in suspended sediment
concentration. Hydrological Sciences - Joural des Sciences Hydrologiques, vol. 40, no. 6, pp.
771-791
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Figuur 1. Korrelgrootteverdelmg van de sedimenttypen gebruikt voor de kalibratie van de Partech
IR40C. (CLIFFORD et al., 1995, figuur 1)
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Figuur 2. Gemiddelde uitgangssignaal van de IR40C voor verschillende concentraties en sedimenttypen.
(CLIFFORD ei al, (1995, figuur 4)
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Model
DESCRIPTION
The 715 portable sludge leveldetector uses
a single gap pulsed infra red sensor
to detect the sludge/water
interface in a settling tank.
It works by
measuring the rapid
change of suspended
solids as the sensor
is lowered into the tank
and reaches the settling le
which time a piezo electric sounder changes
tone giving a very positive indication that It
has been reached.
It is easy to use being based around a cable
reel and all settings are pre adjusted leaving
only an on/off switch to operate.
The sensor cable is manufactured from high
quality polyurethane and is marked in either
feet or metres as ordered.
Three sensors are available which cover most
applications, however, the 1R40 sensor is the
most common being suitable for final and
primary settling tanks on waste water works.

-

I k R LJIJ 1
Fturther informatli

contact

Partech Intruments.

'k.
BRINCK HMT
M E E T T E C H

N1

E K

)

74856

AMERSFOORT

Tel.033-4561230 Fax 033-4561393

WHEN ORDERING PLEASE SPECIFY WHETHER YOU
WISH TO HAVE THE CABLE MARKED IN METRES OR
FEET. 1F NO SPECIFIC SENSOR TYPE IS ORDERED
THEN THE 1R40 WILL BE SUPPLIED.

COMPACT PORTABLE
SIMPLE TO USE
RAPID DETERMINATION OF BATFERY POWERED
SLUDGE LEVEL INTERFACE
CONVENIENT REEL
MOUNTING
LOWCOST

GENERAL
Battery included..............9 volt alkaline PP3
Battery life......................3 months (for typical operation)
Audible output................Short tone - above interface
Long tone - at interface
Cable Length................. 6 metres
Sensor Cable................ 2-core polyurethane
Sensor Accuracy........... ±1 cm of interface
Ambient Temperature
-20°C to +60°C
Nett weight..................... 1 kg
Packed weight ............... 1.5kg
Carton dimensions........ 270 x 270 x 270 mm

SENSOR
Principle .........................
Environmental Rating
Wavelength ... .. ... . ..........
Construction ..... . ............
Cable Entry...................
Sensor Type ................
Path Length (mm).........
Range (mg/I)*
Width (mm) ........ . ......... .
Height ( mm )**
Depth (mm)...................
Weight (g).....................

* TypicI

rnn-

"Exc
E&O!
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will

Optical attenuation
1P68
95Onni (infra red)
Moulded from two part epoxy
Gland c/w strain relief
1R40
1R15
IR100
15
40
100
0-10,000
0-1,500
0-200
100
75
160
95
95
95
25
25
25
250
300
350

vary according to sample
?f at cable entry.

type.

re rrght to alter the specification without prior notice.

[RTE]

Iffl1'J 1

PARTECH]

The Turbi-Tech sensor when combined with the 7100
controller provides continuous on-line measurement
of suspended solids/turbidity. This is achieved with
the minimum of maintenance due to the sensor's self-

Turb*1~Tech
Sensors

clean mechanism. The operator does not have to
regularly attend the sensor and therefore has more
time to spend on more important duties.
Turbi-Tech sensor's are available in low range; 2i and
1 2i and high range versions; 1 01 and 20i. In the waste
water industry the main applications are the
measurement of mixed liquor suspended solids (MLSS)
and final effluent but there are many applications
throughout industry where suspended solids, process
fluids and effluents need to be monitored.

The system consists of two main parts; the Turbi-Tech
sensor and the wall mounted environmentally sealed
7100 controller. Turbi-Tech sensors are available in
both shaft and cable mounted versions.
The Turbi-Tech 2i and 20i have a 1 metre shaft and
are suitable for use in tanks, ditches and open channel
flows. The cable mounted and fully submersible TurbiTech 1 Oi and 1 2i are available when the solution cannot
be rneasured directly by a shaft mounted sensor. Where
direct measurement is difficult due to lack of space

BRINCK HMT
M

F

E T T E C H N 1 E K

Tel033-4561230 Fax 033-4561393

Self Cleaning
Suspended
Solids &
Turbidity
Sensors
Supplied With
7100 Controller

or other limitations, a sample can be drawn off and
measured in a flow ceil. Partech supply a range of flow
celis which can be used with the Turbi-Tech 1 01 and
1 2i for accurate and trouble-free measurement.

NTTFTi.measurement1
In Turbi-Tech low range sensors, infrared light scattered
at 900 by the particles suspended in the water, is
detected and then turned into an electronic signal
that is processed by the sensor and then the controller.
No light shield is necessary due to the use of electronic
processing that removes the effect of ambient light
and only detects the scattered light.
In Turbi-Tech high range sensors infrared light is
transmitted into the solution and the amount of light
received is measured, amplified and then transmitted
to the controller.
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General
Light Source
. lnfrared LED
Wavelength.... ....... .... ...... . ............ 950nm
Linearity ................ . ........................ ±2% FSD
Repeatability ................................ ±1% FSD
Accuracy .............. . ........................ ±5% FSD(actual sample)
Operating Temperature ........... 0°C - 50°C
Storage Temperature .............. -20°C to +60°C
Cable Type ......... . ........................ Polyurethane, 9mm, 6 core
Cable Length.............................. 5m(std), 1 OOrn(max)

Low Range Sensors
rnou
lilab

Measuring Principle .................. 900 Scattered Light (211121)
O-5Omg/l(min), 0-500rng/l(max)
Measuring Range*

Turbi-Tech 2i

1f the standard hardware
is unsuitable Partech
• endeavour to
• manufacture a custom
bracket at littie or no
increase in cost.

Longer cable
lengths
The standard system
includes a 5 metre
cable length that suits
most applications.
1f required, longer
Iength cable may be
fitted up to a maximum
of 100 metres.

Demonstration
of equipment
a vailable
1f you are unsure of
which sensor to order or
require a demonstration
of our sensors at your
place of work, contact
Partech immediately
and we will be delighted
to arrange a mutually
convenient time to visit.

PARTECI

Dimensions (mm) ...................... 85(dia)xl 450
Weight(kg) .................................. 9
Shaft Length................................ 1 m (std)
Erivironmental Rating.............. 1P67
Wetted Parts .................... . ...... . ... Delrin, stainless
steel and glass

Turbi-Tech 12i

85(dia)x450
8
n/a
1P68
Delrin, stainless steel,
glass, polyurethane, brass

• The measunng range varles according to the nature of the solids.
In some applications it may be possible for the 211121 to measure up to 1000mg/l.

High Range Sensors
Measuring Principle................. Light attenuation
0-4,000ntg/1(min), 0-20,000mgIl(max)
Measuring Range*

Turbi-Tech 20i

Dimensions (mm) ................... ...85(dia)x1450
Weight (kg)..................................9
Shaft Length ...................... .......... im (std)
Environmental Rating .............1P67
Wetted Parts ...............................Delrin, stainless
steel and glass

Tw-bi-Tech 10!

85(dia)x450
8
n/a
1P68
Deirin, stainless steel,
glass, polyurethane, brass

The measuring range varies according to the nature of the solids

ORDERING INFORtIATION
Description

Part Number

Turbi-Tech 21 sensor

04107660

Turbi-Tech 121 sensor

04107760

Turbi-Tech 201 sensor

04107640

Turbi-Tech 1 Oi sensor

04107680

7100 Controllerwith Turbi-Tech 21 sensor

01137540

7100 Controller with Turbi-Tech 1 2i sensor 01137560
7100 Contr6lier with Turbi-Tech 201 sensor 01137570
7100 Controller with Turbi-Tech 101 sensor 01 137550
ABS Round flow ccli (FC'S)

05107780

Stainless steel square flow celi (FC/7)

05107770

Additional 9rnm 6 core connecting cable

23103300

Turbi-Tech mounting bracket

05101180
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For further
information contact
Partech Inslruments,
Chailestown,
St Austeil, Comwail,
PL25 3NN.

Telephone
(01726) 74856
Facsimile
(01726)68850

B.2. 6. Chelsea instrumenis
De sensoren die eventueel geschikt zijn voor het meten van sedimentconcentraties zijn de Aquatracka II
en de Aquatracka III. De eerstgenoemde meet de verstrooiing van een uitgezonden lichtsignaal onder een
hoek van 90°. De gebruikte golflengte licht tussen de 400 en de 800 nm. De andere sensor meet de
absorptie van een uitgezonden lichtisignaal over een padlengte van 5, 10 of 25 cm. De gebruikte
golflengte is 470, 565, 590 of 690 nm. Zover bij de auteur bekend, is er geen ervaring met het gebruikt
van deze sensoren voor het meten van sedimentconcentraties.
Het concentratiebereik is onbekend
Contact
C'helsea Instruments Ltd
2/3 Central Avenue
KT8 2QZ West Molesey
Surrey, U.K.
0181 941 0044
Tel:
0181 941 9319
Fax:
Email: 1000731.2345@compuserve.com
WWW: http://www.epinet.co.uk/—fourthd/chelsea/ci_info.htm
Overig
- informatie van de producent (2 bladzijden)

AQUATRACKA III
This instrument can sense chemical flourescence or light scatter in the visible and near infa-red (400 to
800nm). Versatility is achieved by the selection of appropriate optical narrow bandpass filters to match
the excitation and emission wavelengths of the fluorophor, e.g., chlorophyll-a, rhodamine or
fluorescein.It may be configured as a nephelometer by using the same band pass filters for both excitation
and
emission.
The Aquatracka III uses a rugged pulsed xenon light source which is not prone to sudden failure and
gives low power consumption with excellent detection limits. Similarly, the photo-diode detector is
virtually indestructible and provides excellent calibration stability over long time intervals.
A dual-beam ratiometric arrangement is used with a reference channel monitoring the intensity of each
flash, thus compensating for light source ageing. The ratio of the signals from sample and reference
channels is computed and output as a logarithmically scaled analogue voltage to give the wide, four
decade range of the instrument.
FEATURES
High sensitivity
Wide spectral waveband available
400nm to 800nm
Long term calibration stability
Low power consumption
High ambient light rejection
High signal to noise ratio
Single 4 decade logarithmic range
Dual-beam ratiometric system
Interface to CTDs and data loggers
Titanium pressure housing

Alphatracka II uses identical electronic circuitry to that in our well received Mark 1 version but it is now
implemented with surface-mount technology; this has enabled a much smaller diameter pressure housing
to be used while retaining exactly the sanie optical train. Data from the Mark II version is thus fully
compatible with that already obtained with the Mark 1.
As before, the transmissometer still yields its full performance even when exposed to full sunlight at any
angle, thereby easing deployment constraints. This capability, together with excellent long term
calibration stability and very low temperature coefficient, is achieved with a modulated LED source, an
intemal optical reference beam and photodiode detector in a configuration giving ratiometric signal
processing. The performance of this already powerful scheme is further enhanced by the two new proven
developments from Chelsea Instruments - firstly, all items are now locked in a signal nulling loop of near
infinite gain and, secondly, the signal output linearity is inherently defined by digital circuitry only.
Among other advantages noted above, these features ensure that the optical intensity, indicated by the
output voltage, is accurately represented by a straight line interpolation between a reading near fuil-scale
under known conditions and a zero reading when blanked off. The efficacy of the control servo is such
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that the ageing of the LED source produces a reduction of less than 0.01% of fuil-scale reading per 1000
hours usage.
Alphatracka II is available with optical path lengths of 5, 10 and 25cm, so that optimum resuits can be
obtamed in waters with widely differing amounts of absorption, whether caused by solutes or by
suspended solids. Moreover, these latter conditions were particularly borne in mmd when designing the
well collimated optics, so that there is minimum possible pick-up of scattered light which would
otherwise cause the amount of particulate matter to be underestimated from the apparent optical
obscuration caused.
The signal beam diameter is 15mm and source peak intensity wavelengths of 470nm (blue), 565nm
(green), 590nni (yellow) or 690 (red) are optionally available, typically having a half-power half-width of
2Onm.
The transmissometer draws 20mA (typically) at all voltages between its rated limits of 7V to 18V DC and
is protected against reverse polarity connection of the supply. Fuli-scale output voltage of +2.5V or
+5.0V is optionally available; in both cases the output can deliver at least 5mA without perceptible
performance degradation and is safe against indefmite short-circuit to ground potential; supply & signal
'lo' are
internally connected. The 'warm-up' time from switch-on to rated performance is 10 sec; the step
response time to 63% of fmal value is typically 0.2 sec.
The overall temperature coefficient is <0.05 01o1 deg C of f.s. and calibration of the dear water reading is
established to better than 0.3% accuracy in water purified and filtered by a reverse osmosis!ion exchange
column.
FEATURES
- Dual beam, ratiometric, digitally
controlled signal nulling servo gives
excellent long term calibration stability
with a very small temperature
coefficient.
- Output linearity inherently defined by
digital circuitry only.
- Built In Test (BITE) circuitry gives
high stability and extended calibration
intervals
- Minimal excitation & detection beam
divergences to enhance significance of
particulate measurements.
- Extremely rigid external optical chassis
machined from solid titanium, which is
also used for the pressure housings to
ive low weight and excellent corrosion
resistance.
- 2000m & 6000m depth versions with 'Spectrosil' and sapphire windows respectively.
- Interfaces easily to a wide range of oceanographic instrumentation.
- Surface mount circuitry gives small overall diameter.
- Versions with optical path length of 5, 10 or 25cm.
- Low power consumption (150mW); accepts wide supply voltage range.
- Wavelengths 470, 565, 590, 690mn available.
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B.2.7. Wet Labs Inc.
De sensoren van Wet Labs meten de absorptie van licht over 3 (AC-3) of 9 (AC-9) golflengten. De
gebruikte golflengten bevinden zich in het bereik van 410 - 850 nm. De padlengte is 10 of 25 cm. Zover
bij de auteur bekend, is er geen ervaring met het gebruikt van deze sensoren voor het meten van
sedimentconcentraties.
Bijgevoegd is informatie van de producent.
Contact
Wet Labs
620 Applegate
518 Philomath
OR 97370, U.S.A.
(541) 929 -5650
Tel:
(541) 929 - 5277
Fax:
Email: wetlabs@wetlabs.com
WWW: http://www.wetlabs.com
AC-9 Dual Path Absorption and Attenuation Meter

The ac-9 concurrently determines the spectral transmittance and spectral absorption of water over nine
wavelengths. The unit offers compact size, high precision, and excellent stability in providing a method
for determination of the absorption (a(l)) and beam attenuation (c(l)) coefficients. The ac-9 employs a 25
cm pathlength for effective measurement of the cleanest natural waters. The unit is also available in a 10
cm pathlength configuration.
AC-3 Dual Path Absorption and Attenuation Meter

The ac-3 concurrently determines the spectral transmittance and spectral absorption over three avelengths
via a concurrent dual path measurement. The unit offers compact size, high precision, and excellent
stability in providing a method for determinati on of the absorption (a(l)) and beam attenuation (c(l))
coefficients. The standard configuration uses 650, 676 and 710 nm filters for direct determination of
chiorophyli absorption as well as the same three channels of beam attenuation. The ac-3 provides two
channels of analog output for direct connection to a CTD system. The ac-3 employs a 25 cm pathlength
for effective measurement of the cleanest natural waters. A 10 cm path is also available.
Specifications
Mechanical:

Size
Weight
Rated Depth
Path Length

68 cm x 10.2 cm dia.
7 Kg in air
500 m
25 cm std. (10 cm optional)

Electrical:

Input Voltage
Power
Output
Precision

10 18
9 watts 12 VDC
RS-2321RS-485
+1- 0.003 m-1 @ 6 Hz scan rate
+1- 0.001 m-1 @ 1 Hz scan rate
Accuracy
+1- 0.005 m-1
DynamicRange 104
Linearity Error <0.2%
6 scans/sec
Sample Rate
Temperature Coefficient Internally compensated 0-30 deg C
-

mm

Optical:
Spectral Range 410 nm -850 nm
10 run/channel
Bandpass
25 cm (10 cm upon request)
Pathlength
Beam cross section dia. 8 mm
Receiver Acceptance Angle 0.7 deg (in water)
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B.2.8. Sea Tech transmissometers
Sea Tech transmissometers zijn onder andere gebruikt door BIsHOP (1986), GREEN et al. (1995) en
STRAHLE et al. (1996). De kalibratie van de transmissometer in BIsH0P (1986) is gericht op toepassingen
in de oceaan (kilometers diepte) en sedimentconcentraties kleiner dan 100 ig r'. De publikatie van
STRAHLE et al. (1996; dit is een WWW-dokument, deze is in het rapport bijgevoegd in bijlage C)
beschrijft pogingen om biologische aanslag op de sensoren tegen te gaan. Technische details van de
transmissometers zijn niet aanwezig bij de auteur van dit rapport
Contact

Sea Tech
779 Corvallis
Oregon, U.S.A.
Email: seatech@peak.org
Literatuur
BISHOP, J.K.B., 1986. The correction and suspended particulates mater calibration of the Sea Tech

transmissometer data. Deep Sea Research, part 1. Oceanographic research papers, vol. 33, pp.
121-134
GREEN, M.O., VINCENT, C.E., MCCAvE, I.N., DIcKSON, R.R., REES, J.M. EN PEARSON, N.D., 1995. Storm

sedimenttransport: observations from the British North Sea shelf. Continental Shelf Research, ISSN
0278-4343, vol. 15, no. 8, pp. 889-9 12
STRAHLE, W,J, PEREZ, C.L. EN MAWnNI, M.A., 1996. Antifouling leaching technique for optical lenses.
www-dokument (12 augustus 1996), 4 blz.
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B.2.9 Monitek GMBH
De firma Monitek GMBH levert een aantal optische sensoren die mogelijk interessant zijn voor
toepassingen in rivieren voor het meten van het gesuspendeerd sedimenttransport. Model SA-2 is het
meest interessant. De sensor meet de absorptie van infrarood licht (padlengte is onbekend) en kan tot op
een diepte van 30m worden gebruikt. Er zijn geen wetenschappelijke publikaties gevonden die het
gebruik van deze sensoren beschrijven.
Contact
Monitek GmbH
Mösenbroicher weg 200
D - 40470 Düsseldorf
Duitsland
0211-633071
Tel:
0211-652009
Fax:
Overig
- Bijgevoegd is informatie van een draagbaar meetsysteem (2 bladzijden)
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Measuring System Model SA 2
Sensor:

Type SA 2

Application:

Basins / Tanks

Sensortype:

Probe

Meas. range:

0-0,1

portable

°Meas.range:

0-0,1... 1,0%/it OPL=lOmm
..•
-

Mounting:

-

Process connections:
Material:

1.4571

Coatings:

/ VITON / PVC
-

Meas. window:

0,3 bar

Light source:

Meas. unit:

..

.. lO%/OPLdependent

. . .20% / if OPL = 3 mm
as catbration
digital

Zero point:

free programmable

Meas. span:

free programmable

-

LED / Battery

Alarm:
Accuracy:

IR
0- 0,1

.

Output:

IR

Receiver:

0-1

Display:

800 C

Pressure:

Sensor SA 2

Meas. range:

VITON

Temperature:

Type SA 2

Meas. unit:

PVC

Gaskets:

Meas. range:

Converter:
Input:

. 10% / OPL dependent

Temperature:

as calibration

±3%
-20°... 50° C

Mounting:

Probe Iength:

portable

200 mm

Enclosure material:

Plastics

Probe diameter:

48,5 mm

Enciosure protection:

Protection type:

Immersion sensor

Cabel length:

- . . 30 m

2... 100 m

Wetght:

Additional Price

(Ex)-Version:

on request

approx. 2kg

Dimensioris:

2 kg

Cleaning iets:

IP55

Weight:

125 x 125 x 125 mm

Power supply:

Battery
115 1230 VAG / 50- 60Hz

Charger Battery:
(Ex)-Version:

on request

Only 1 x meas. range belongs to the standard extent of supply

Please pay attention also at our Process Sludge Blanket Systems

ModeISS7
Autom. drving behind system / Fixed point meas. / Sludge profUe with autom. cleaning

Model 25-E-HC-CT8 /25-S-HC-CT 8

For open Systems or for Pipes / Tanks / with autorit cleaning

Model 25-E-HC-CC2-A / 25-S-HC.-CC2-A
For open Systems orfor Pipes /Tanks. Up to 4 Sensors can be controlled by 1 Converter enciosure.

MONITEK GmbH

Representedby:

Mörsenbroicher Weg 200, D-40470 Düsseldorf
Telephone ++ 49 211 / 633071, Telefax ++ 49211

/ 65 20 09
• TURBIDITY MEASUREMENT • RE-GROWTH
• FL0CCULNT OPTIMIZATION • PARTICLE COUNTER
• CONCENTRATION MEASUREMENT S OIL ON WATER
• COLOUR MEASUREMENT S OIL IN WATER
• FLOW MEASUREMENT • WATER IN OIL
• WASTE WATER MEASUREMENT
Nr. 202 / Model SA 2 /Version-O-E-IND-2/96
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riurinIF®

MODEL SA2

Sludge Blanket/
Sludge Profile/
Suspended Solids /
Concentration / Turbidity Measuring System
— Portable —
• Independent of power supply
• Unn,istakable digital display

on

• Precision zero line output

ZERO

w

Chr7"1

SPAN

• Final value free adjustable
• Meas. range 0 - 0,1
• Temperature 800 C

,

ITE11IT

.

• Immersion depth 30 m
• Especially for clarifying processes
• Completely portable
• Waterproof enclosure
• Simple handling
• High availability
• Rechargeable battery
• Battery capacity lasting for month
• Process instrument
type 25-E-HC / CC2-A
• Process instrument type SS 7

Description:

analog meter. Depending on corresponding probe
ranges between 0-0,1 ... 10% are available.

The MONITEK portable and battery operated Sludge
Blanket / Sludge Profile / Suspended Solids / Con-

lication:

centration / Turbidimeter Model SA 2 works on the
principle of light absorption in liquids containing suspended solids.

This portable sludge blanket / suspended solids / turbidity measurifig system of MONITEK Model SA 2 is

The System comprises three sub-systems: the sen-

excellently suited for the manual control of clarifica-

sor, the converter and the battery charger. For mea-

tion processes. It was especially developed for indu-

surement the waterproof sensor (connected with the

strial and municipal sewage-disposal plants.

converter by a special cable) is immersed into the
required depth to be measured (tanks/channels). The
light source regulated by the converter emits light

• Primary clarifier
• Second.sludge

through an optical sensing gap to a photocell which

thickener

senses the amount of light transmitted through liquid

• Flotation plants

and produces en electronic signal related to the suspended solids concentration of the liquid. This signal

• Sloping clarifier
• Biology

is processed by the converter and displayed on the

• Sludge drainage
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• Secondary clarifier
• Primary sludge
thickener
• Sedimentation plants
• Round clarifier
• Precipitation reaction
• Suspended solids

B.3. Radioaktieve methoden
8.3.1. Radioaktief systeem van TAZIOLI
137 Cs

systeem

Een figuur van het systeem staat in figuur 1A. In een stalen constructie zijn twee 9 mm dikke buizen
bevestigd op een afstand van 0,90 m van elkaar. De buizen bevatten de gamma bron en detector. Het
systeem meet de verzwakking van de gamma straling op een hoogte van 0,2 en 0,5 m boven de bedding.
Er worden 10 minuut gemiddelde stralingsintensiteiten opgeslagen. Figuur IB is een kalibratiediagram
met t-wee soorten materiaal gemaakt in het laboratorium.
241

Am systeem

Een figuur van het systeem staat in figuur 2. 1-let bevat een 100-mCi 241 Am bron en een gamma
'scintillation' detector. De bron en detector zijn vertikaal op een afstand van 0,32 m van elkaar
bevestigd. Figuur 3 is een laboratorium kalibratiediagram.
Contact
Institute for Applied Geology and Geo-Technics
Faculty of Engineering
University of Ban, Ban, Italy
Figuren
Figuur 1. A. Schets van het 137Cs sedimentconcentratie meetsysteem. 1 = stalen buis, 2 = loden schild. 3
= 150 mCi 137Cs, 4 = gamma stralingsdetector; B. Kalibratiediagram, uitgezet is de
sedimentconcentratie tegen de relatieve gemeten straling (gemeten intensiteit / helder water
intensiteit), cirkels = kwarts/feldspaat zand, drichoekcn = siltige klei. (TAZI0U, 1980, figuur 2)
Figuur 2. 241 Am sedimentconcentratie meetsysteem. 1 = waterstand opnemer, 2 = stalen pen om detector
tegen 'rotzooi' te beschermen, 3 = 241 Am meetsysteem, 4 = aktivatic schakelaar, 5 = doos met
tel en print eenheid. (TAzIou, 1980, figuur 5)
Figuur 3. Kalibratiekurve gemaakt met siltige klei in het laboratorium (cirkels) en gedurende een
hoogwaterperiode (driehoeken). NJNW ratio is tussen waargenomen— en helder wateromstandigheden. (TAzIou, 1980, figuur 6)
Literatuur

TAzIou, G.S., 1980. The measurement of suspended sedimenttransport in natural streams using automatic
radiotopic gauges. Journal of Hydrology, vol. 47(1-2). pp. 173-185
TAzIou, G.S., 1983. Nuclear techniqucs for measuring scdimenitransport in natural strcams - examples from
instruinented basins. IAHS publication no. 133
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Figuur 1. A. Schets van het 137 Cs sedimentconcentratie meetsysteem. 1 = stalen buis, 2 = loden schild. 3
= 150 mCi 137 Cs, 4 = gamma stralingsdetector; B. Kalibratiediagram, uitgezet is de sedimentconcentratie
tegen de relatieve gemeten straling (gemeten intensiteitlhelder water intensiteit), cirkels =
kwarts/feidspaat zand, driehoeken = siltige klei. (TAZIOLI, 1980, figuur 2)
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Figuur 3. Kalibratiekurve gemaakt met siltige klei in het laboratorium (cirkels) en gedurende een
hoogwaterperiode (driehoeken). NJNW ratio is tussen waargenomen— en helder water— omstandigheden.
(TAzI0LI, 1980, figuur 6)
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B.3.2. Radioaktief systeem van

YUTHAMANOP

(Deze informatie is overgenomen uit WILKENS (1995))
Het betreft twee typen instrumenten die worden beschreven in YUTI-IAMANOP (1983); één gebaseerd op
verzwakking van gamma straling, de ander gebaseerd op de reflectie van gamma straling. Beide sensoren
worden bevestigd aan een stang of kabel en doen op een plek een puntmeting. Het instrument is getest en
ontwikkeld rond 1980 aan het Asian Institute of Technology (AlT) en aan de Royal Irrigation Department
(RID) in Bangkok (Thailand). Het instrument gebaseerd op reflectie zou niet in ondiep water ( < Im
diepte?) gebruikt moeten worden en ook zijn metingen waar er sprake is van een grote sedimentconcentratie niet mogelijk.
Contact
Office of Atomic Energy for Peace
Thanon Vibhaavadi Rangsit
Bangkhen, Bangkok 10900, Thailand
Overig
- bijgevoegd is een schets van de instrumenten en een diagram met de relatie tussen de
sedimentconcentratie en het uitgangssignaal van de instrumenten.
Literatuur
YuTHAMAN0P, A., 1983. Portable nulcear gauges for suspended sediment. Proceedings of the second

international symposium on river sedirnentation, pp. 1123-113, Nanjing, China.
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B.4. Overige methoden
B.4.1. Sand transport probe
De STP is in de 80-er jaren door Dr. Andy Salkield ontwikkeld aan het Inslilute of Oceanographic Sciences
(Taunton). Het instrument is ontwikkeld omdat op dat moment de beschikbare instrumenten niet voldoende
geschikt waren om met een hoge frekwentie sedimenttransportmctingen te doen. Het instrument is niet meer in
ontwikkeling (persoonlijke communicatie, Dr. Soulsby).
De STP meet de sedimentconcentratie door de botsingen van zand korrels met een dun roestvrij stalen plaatje te
registreren (figuur 1A). De botsingen worden omgezet in spanningsimpulscn die kunnen worden geteld. Zeer
fijn klastisch of organisch materiaal heeft te weinig massa om getedectecrd te kunnen worden. Voor het meten
van de sedimentconcentratie moet de probe gekalibrccrd worden met materiaal uit het veld. Een laboratorium
kalibratiediagram staat in figuur 1B. Een kalibratiediagram gemaakt met veidgegevens (pomp monsters) staat
in figuur 2.
Contact

Dr. Soulsby
}{R Wallingford
Howbeny Park, Wallingford
Oxon, 0X10 8BA, U.K.
Email: rls@hrwallingford.co.uk
Figuren

Figuur 1. A, constructie van de 'sand transport probc'; B, laboratoriumtest van dc STP in een circulatictank,
gebruik maken van glazen bolletjes (Ballatoni) mcl diamcicrs van 125 tot 180 im met een constante
stroomsnelheid. (SouLsBy et al., 1984, figuur 1).
Figuur 2. Kalibratie van het STP uitgangssignaal met dc scdimcntflux berekend met de concentratie van
pompmonsters en de stroomsnelheid. De regressiclijn heeft een correlatie cocfflcknt van 0,90.
(S0uLsI3Y et al., 1984, figuur 4).
Literatuur

A.P., LE GOOD, G.P. EN SOULSBY, RL., 1981. An impact scnsor for measuring suspcnded sand concentralion. IERE Proc. Conf. cm Electron. Occan Technol., Birmingham University. pp. 273-282.
SOULSBY, RL., ATKINS, R. EN SALKIELD, A.P., 1994. Observations of the turbulent structure of a suspension of sand
inatidal current Continental Shelf Research. ISSN 0278-4343, vol. 14. no. 4. pp. 429-435
SOULSBY, R.L., ATKINS, R, WATERS, C.B., OLIVIR, N., 1991. Ficid mcasurcmcnts of suspcnded sediments over
sandwaves. Soulsby, RL. and Bettess, R (eds.), Proccedings of Euromcch 262, Sand transport in rivers,
estuaries and the sea, Balkema, Rotterdam, pp. 155-162
SOULSBY, RL., SLKraD, RA., HAINE, RA. EN WANIwRIC,IIT, B., 1986. Observations of the turbulent fluxes of
suspended sand near the sea bed. Bechtcicr, W. (cd.). Proccedings of Euromcch 192, Transport of suspended
solids in open channels, Balkema, Rotterdam, pp. 183-186
SOULSBY, RL., SALKIELD, RA., LE GOOD, G.P., 1984. Mcasuremcnts of the turbulcncc charactcrisiics of sand
suspended by a tidal current. Conunental Shelf Research. voI 3. pp. 183-186
SAuCIEW,
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Figuur 1. A, constructie van de 'sand transport probc'; B, Iaboratoriumlcst van de STP in een circulatietank,

gebruik maken van glazen bolletjes (Ballatoni) met diamcters van 125 tot 180 tm met een constante
stroomsnelheid. (SouLsBY et aL, 1984, figuur 1).
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Figuur 2. Kalibratie van het STP uitgangssignaal met de sedimentilux berekend

B.4.2. Drukverschil - Tirtaharapan systeem
Als van een waterkolom het werkelijke gewicht met sediment en het theoretische gewicht zonder sediment
bekend is, kan de gemiddelde sedimentconcentratie van de waterkolom berekend worden. Dit is het
uitgangspunt van het Tirtaharapan systeem dat geleverd wordt door Hope Hydrology. Voor de concentratie
meting wordt op twee plaatsen dwars op de rivier een sensor geplaatst (figuur 1). De hoogteligging van de
sensoren is verschillend. De sensoren zijn aangesloten op een drukverschilmeter die het gewicht van de
waterkolom tussen de sensoren bepaald. Aangenomen wordt dat de variatie van de concentratie van
gesuspendeerd sediment over de breedte en de diepte van de rivier niet belangrijk varieert.
Een belangrijke bron van fouten vormt de aanname die gedaan moet worden over de dichtheid van het
sediment. Een variatie van de dichtheid tussen de 2,4 en 2,8 * 10 3 kg/m3 levert een variatie in de uitkomst van
de concentratie berekening van 25%.
Hope Hydro/ogy levert een drukverschilmeter met een bereik van 0-5 mB en ecn nauwkeurigheid van 0,1%.

Prijs: F1 9700,-- (inclusief handleiding en software)
Contact
Hope Hydrology
7274 DM Geesteren
Nederland
0545-481686
Tel:
Fax: idem
Email: hoop@pi.net
WWW: http://www.pi.neti—hoop

Figuren
Figuur 1. Configuratie van het Tirtaharapan systeem voor het meten van dc scdimcntconcentratie. (figuur uit
achtergrondinformatie van de leverancier, blz. 21)
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Figuur 1. Configuratie van het Tirtaharapan systeem voor het meten van de sedimentconcentratie. (figuur uit
achtergrondinformatie van de leverancier, blz. 21)
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B.4.3. Elektrische geleid baarheid - CCM/CM
De CCMJCM is ontworpen door het Walerloopkundig Laboratorium. Het systeem meet dc
sedimentconcentratie van zand-klei mengsels door dc elektrische weerstand vast te stcllcn. Het principe is
gebaseerd op het gegeven dat zand niet geleidt en dat de variatie van dc zand concentratie bepalend is voor de
elektrische weerstand van zand-klei mengsel. 1-let systeem corrigeert voor dc variatie van dc gelcidbaarheid van
water zonder sediment in suspensie. Laboratorium metingen met het instrument staan o.a. beschreven in VAN
DER LEE (1994). Een vergelijkbaar instrument voor metingen in het veld is in ontwikkeling.
korreigrootte:

zand (niet geleidend sediment)

concentratie:

25 - 1300 g/l

Prijs: laboratoriumsetFL 7.500,-

Contact
Waterloopkundig Laboratorium (Delft Hydraulics)
Postbus 177
2800 MHDeIft
Nederland
Tel:
015-25 69 353
Fax:
015-26 19674
Email: info@wldeflt.nl
WWW: http://www.wldelft.nI

Overig
- informatie van de producent (2 bladzijden)

Literatuur
LEE, VAN DER, W.T.B., 1994. The measuremcnt of bcdload sandtransport and concentration undcr wavcs using a

bedload sampler and a conductivity concentration meter (CCM). Instituut voor Manen en Atmosferisch
Onderzoek Utrecht (IMAU), rapport V 944, 25p. + figuren en bijlagen
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CCM/CM probe(s) and control-unit for
conductivity type concentration meter

appilcation

features

The CCM/CM system is an instrument
for the concentration measurements of
sand-water mixtures with varying
conductivity of liquid.

-

principle

-

The principle is based on the
conductivity change of a sand-water
mixture due to the variation of the
quantity of non-conductive sand
present in the measured area.
With a second (slave) unit the varying
water-conductivity can be continisusly
compensated.
fields
-

-

of application
bed sediment settlement or erosion
dredging studies concentration of
suspensions in the food-industry.

-

compensation for the change of water
conductivity measures concentration
as well as conductivity
largely insensitive for fouling due to
the use of a four electrode probe
different types/shapes of probes
available 24 V AC or DC power
supply.

the CCMICM-system consists
-

-

of:
the probe
the CCM/CM control-unit,providing
the systems power supplies controls
and switches for setting
type of measurement;
concentration or conductivity
range
span
LCD-display unit
analogue output.
-

-

-

-

-

oUtputs

The output is presented as:
- actual value on the LCD display
- analogue voltage.

p.o. box 177
2600 mh delft
the netherlands
telephone +31 15 256 93 53
telefax +31 15 26196 74
telex 38176 hydel-ni
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specifications
probe (standard)
electrodes

- 4 electrode system
each 0.5 x lmm 0 platinum

dimensions

- probe 2 x 10 x 10 mm
rod
:6mm0,length 300mm
cable : 5 m.

controt-unit
CCM/CM control-unit is instaled in an IP-60 protected
aluminium box with separate mains adapter.

aulics

conductivity range

- 0 - 3 or 3 - 60 mS/cm

concentration range

- 1 - 50 % volume (25 - 1300 kg/m 3

type of material:

- the material has to be non-conductive

controls

- system selection
- span and zero setting
- range selector

rnains adapter

- 220V124 VAC

display

- LCD display (3 1/2 digits)

outputs

- analogue voltage, 0-10 VDC,

connectors

- BNC (3x)
- probe socket
- mains socket (24 VAC/DC)

dimensions

- 106 x 129 x 187 mm

weight

- control-unit 1.1 kg
- mains adapter 0.3 kg

Ç)
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ANTIFOULING LEACHING TECHNIQUE FOR OPTICAL LENSES
Strable, W.J.A, Perez, C.L.B and Martini, M.A.A
Auted States Geological Survey
Branch of Atlantic Marine Geology
Woods Ilole, MA 02543
B

OCeanographic Industries, Inc.
547 West Street
Miami Beach, FL 33139

Abstract - The effectiveness of optical lenses deployed in water less than 100 m deep is significantly reduced by

biofouling caused by the settiement of macrofauna, such as barnacles, hydroids, and tunicates. However, machineable
porous plastic rings can be used to dispense antifoulant into the water in front of the lens to retard macrofaunal growth
without obstructing the light path. Unlike coatings which can degrade the optical performance, antifouling rings do not
interfere with the instrument optics. We have designed plastic, reusable cup-like antifouling rings to slip over the
optical lenses of a transmissometer. These nngs have been used for several deployments on shallow moorings in
Massachusetts Bay, MA and have increased the time before fouling degrades optical characteristics.
I. tNTRODUCTION

The Sediment Transport Instrumentation Group, Branch of Atlantic Marine Geology, U.S. Geological Survey (IJSGS),
Woods Hole, MA uses a seafloor tripod system [1] with a central data logger (current speed, current direction,
temperature, pressure, conductivity, and light transmission) and a 35mm camera system to conduct studies of sediment
transport in the coastal regions of the United States. Other instrumentation such as the EG & G Model 610 Vector
Averaging Current Meter* (VACM) [2] and the Sea-Bird Inc. SEACAT16* Conductivity and Temperature Recorder
were also modified to record light transmission. The light beam transmissometers are used to estimate suspended
sediment concentrations in conjunction witli time-series photographs which are used to document change in the bottom
conditions. When these instrument systems are deployed for 4-6 months in water depths less than 100 meters (m),
biological fouling of the optical lenses significantly reduces their effectiveness. This is particularly true of macrofaunal
fouling caused by organisms such as barnacles, hydroids, tunicates, etc. that can completely obstruct the optical path.
One approach to retard macrofaunal fouling is to create a toxic zone in front of the lenses. Techniques to leach toxin
into the water for the duration of the deployment were explored.
H. HISTORY

The seafloor tripod system has been used since 1976. To reduce the macrofaunal fouling of the Benthos Model 372*
camera., the USGS, working with Oceanographic Industries, Miami Beach, FL designed a bronze ring that slipped over
the lens and extended 3/4" beyond the end of the camera. To prepare the ring for use, the bronze material was
impregnated with Controlled Environmental Chemical Antifouling Protection (CCAP)* which contains tributyltin
oxide using a vacuum technique. The toxin slowly leached into the water in front of the camera lens to retard the
growth of barnacles on the lens. Between deployments, the ring was cleaned and a new amount of CCAP was
impregnated into the material.
In the late 1980's, coatings such as OMB-8 that were applied directly to optical lenses to retard or eliminate biological
fouling were tested [3]. This coating had some detrimental features. In warm water, the antifoulant tended to degrade
optically. Another effect was the flaking and loss of the coating over time. In general, coatings on optical lenses are not
suitable to use with a collimated light source.
At about the same time, anti-fouling tips were introduced by Sea Bird Electronics, Inc. to protect their conductivity
ceils. These hollow cylindrical tips are manufactured by Oceanographic Industries and are made of a porous plastic
impregnated with CCAP. The cylinder is pressfit into Tygon tubing that slips over the ends of the glass conductivity
sensors. These tips are disposable.
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In 1989 the use of tius light porous plastic as a
reservoir for CCAP was expanded to protect the
lenses of Sea Tech transmissometers* Working with
Oceanographic Industnes a cup like anti-fouhng
ring using CCAP impregnated plastic was designed
to slip over the external frame for the optical lenses
The opening in the cup is appromately the same
diameter as the lens and extends 8.9 mm in front of
each lens There is no interference wrth any portion
of erther lens The nngs are kept in place dunng a
deployment by placing clips over at least 2 of the 5
transmissometer spacer rods. Like the bronze camera
rings, these units are reusable by refliishing
between deployments.

M. FIELD COMPARISON

Anti-fouling rings have been used for 11 deployments of 4 months duration each in Massachusetts Bay with several
instruments on each deployment. This long- term mooring site is located outside of Boston Harbor in Greater
Massachusetts Bay with a water depth of about 30-3 5 m and maintained as part of a USGS study of contaminant
transport in Massachusetts Bay, MA [4]. The instrument array consists of an EG&G Model 630 Vector Measuring
Current Meter* (VMCM) suspended 5 in below a surface buoy and a VMCM in a subsurface mooring 10 m above
bottom (mab). Mounted on the bad cage of each VMCM is a SEACAT-16 and 1 or 2 transmissometers. The
transrnissometer has a 25 cm pathlength and uses a collimated light source wiffi a wavelength of 650 nm. The nearly 4
years of continuous data from the same site has provided a umque opportunity to assess the performance of protected
and unprotected transmissometers.
The anti-fouling rings were onginally designed using a plastic with 30 micron porosity. The first deployment (Mooring
359 10/90-2191) experienced minor growth and the anti-fouling nngs were redesigned using a more porous plastic (60
micron porosity) to provide a greater reservoir of CCAP without increasing the volume of the ring. A pair of nngs
contains approximately 4.5 ml of CCAP. The newly designed rings were deployed starting in October, 1991.
IV. RESULTS AND DISCUSSION

Direct comparisons between adjacent protected and unprotected transmissometers were made in the sununer of 1993
(Mooring 421) and winter 1993 -94 (Mooring 429). For these periods, the protected transmissometer increased the
duration of useable data (defined as 60% light transmission) from 33 to 61 days in the summer season and from 57 to
76 days in the winter comparison. Although biological conditions can certainly valy from year to year, comparison of
transmissometer observations from single sensors in Massachusetts Bay for 4-month deployments during similar
seasons suggests that anti-fouling rings extend the collection of useable data by reducing the presence of macrofaunal
organisms. Table 1 lists the histoxy of transmissometer data obtained from the Massachusetts Bay field program. There
are t-wo sets of plots available. The first consists of 3 plots (one for each 4-month season) with data plotted from all
three depths - winter, spring, and summer. The second set consists of 2 plots (winter and summer) of overall seasonal
data and a single direct comparison data set at a depth of 5 m.
Although anti-fouling rings have signiflcantly reduced macrofaunal growth on the lenses that would eventually
completely block the light path, other biological and sediment fouling continue. Algal slime, which seems insensitive to
copper and tin, continues to grow on the lenses. For an unpredictable penod of time due to seasonal variations, this
microbiological growth does not significantly interfere with the light path. However, eventually it does to the extent that
algal slime is now the predominant fouler of deployments in Massachusetts Bay since the antifouling lenses were
introduced. This algal growth is nearly transparent when wet and the lenses appear to be unfouled during a visual
inspection immediately after recovery and there is a minimum amount of barnacle growth. However, after drying, the
film of microbiological algal slime that is causing the optical degradation becomes visible.
Macrofaunal fouling is generally inversely related to water depth. Less fouling occurs in deeper water and because light
does not penetrate below 100 m fouling is typically absent below that depth. However, results vary with geographic
location. Data from Table 1 reveals that use of anti-fouling rings at a depth of 25 m routinely resuits in useable data for
the entire length of a 4-month deployment in Massachusetts Bay. By companson, data collected from protected and
unprotected transmissometers off the coast of southern California for the period 12/92 to 3/93 at a similar water depth
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fouled witlin about 1 month. The water depth for Mooi-ing 409 was 33 m and the two transmissometers were placed at
27 m. Water depth for Mooi-ing 410 was 63 m and the two transmissometers were deployed at 31 m. Mooring 410 also
had a single unprotected transmissometer at depth of 57 m. Resuits from these moorings are listed in Table II. Visual
inspection of all the optical lenses inullediately after recovezy indicated that the ring protection had worked. The
unprotected transmissometer on Moonng 409 had a small alnount of barnacle growth on the receiver lens and a heavy
grass growth on the source lens. By comparison, both lenses of the protected transmissometer were dear of
macrobiological growth. The transmissometers at the mid-water location on Mooring 410 were descnbed as having the
same characteristics as Moonng 409 with the exception that there was no similar barnacle growth. After the lenses had
dried, both protected instruments had a heavy white coating on their lenses. The unprotected lenses on Mooring 409
were covered with a mud film. This muddy film was not present on the unprotected lenses on Mooring 410. However, a
light white coating was present. Data (Fig. 4) shows that the antifouling rings only increased the useable data time from
4 weeks to a duration of 5 weeks. The length of useable data from the unprotected instrument near the bottom in
Mooring 410 was approximately the same as for the protected transmissometer higher in the water column in the same
moonng.
V. CONCLUSIONS

Use of the antifouling rings has eliminated or greatly reduced the amount of macrofaunal growth on the optical lenses
of transmissometers deployed in Massachusetts Bay at depths of 5 - 30 m from the surface. The effectiveness of the
protection for deployments with a duration of 4 months increases with depth. In regions where algal growth is the
dominant fouling mechanism, protection against macrofouling may not be cost effective.
TABLE 1
UNFOULED DAYS FROM INSTRUMENT DEPLOYMENT IN MASSACHUSETFS BAYa
USGS

5mDepth

DATE

Mooring

25mDepth

pb p(30) C p(60)d

p(30) C p(60) d

Number

START-STOP

1

339

12/89 -3/90

N

359

10190-2/91

82days

92days

T

408

10192-2193

>SOda e

110 days

429

10193-2194

days

I2odayé

341

3/90-7/90
2/91-6/91

UPb

Iwi

[_E
R

1

1163 days

1191 days

J

S

[

R

375

1

414

JJ

1140 days

1165 days

NoData

2/93 6/93

lOOdays

>80

-

120 dayé

[Nl

lol
1 S
[u IE
M

348
384

7/90-10/90
6/91 10/91

[M

401

E

421

II33days

J[57days
31 days

95 days

6192 10/92

45 days

6/93 10/93

33 days 61 days

127 days
No Data

-

-

-

I
a Duration (in days) of useable data from protected and unprotected transmissometers as a function of water depth and season of deployment at USGS
long-term station in Massachusetts Bay. Useable data is defmed when the percent transmission exceeds 60.6% (beain attenuation of 2.0).

b UP
C

3 of 4

indicates no protection from anti-fouling ring.

P(30) indicates antifouling ring of30 microns porosity.
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d P(60) indicates antifouling ring of 60 microns porosity.
e > indicates duration of at least this period (data truncated due to instrument failure).
Maximum deployment length.
TABLE II

UNFOULED DAYS FROM INSTRUMENT DEPLOYMENT IN SOUTHERN CALIFORNIAg
Dec. 10, 1992 - Mar. 30, 1993
USGS MOOPJNG
NUMBER
4091

II
-]

=

II

Depth
27m

4101

31m

4102

57m

(60)d
20days36days
28days38days

131 days

b UP indicates no protection from anti-fouling ring.
d P(60) indicates antifouling ring of 60 microns porosity.
(in days) of useable data from protected and unprotected Iransmissometers as a function of water depth and mooring localion at USGS mooring
array. Useable data is defmed when the percent transmission exceeds 60.6% (beam attenuation of 2.0).
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Rapport t! (Semi-) Automatische meetsystemen voor het
sedimenttransport in rivieren"
Hierbij zend ik u het rapport "(Semi-) Automatische meetsystemen voor het sedimenttransport in rivieren". Deze
literatuurstudie is uitgevoerd door drs. A.G. de Boer van
de Vakgroep Fysische Geograf ie van de Universiteit Utrecht.
De rivierkundigen binnen deze vakgroep zijn met collega's
van andere instituten verenigd in het Interuniversitair
Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek (ICG) . Deze literatuurstudie is uitgevoerd in opdracht van het RIZA en begeleid door Th.J.M. Kos van het RIZA.
Morfologische modellen voor het vaststellen van de lange
termijnontwikkeling van de riviermorfologie hebben informatie nodig over sedimenttransport in rivieren bij verschillende afvoeren.
De huidige methoden, concepten etc. om morfologische voorspellingen te kunnen maken zijn voor het overgrote deel
gebaseerd op laboratorium experimenten. Het blijkt dat het
morfologisch gedrag in de rivier zich veelal afwijkend
gedraagt ten opzichte van de laboratoriumexperimenten. Om
bestaande concepten beter af te stemmen op het gebruik in
rivieren is het daarom van groot belang dat er in het veld
gemeten wordt.
De sedimentmetingen die in de peziode 1988-1992 in de Rijn
en Rijntakken zijn uitgevoerd om de theoretische benadering
van het sedimenttransport te verifiëren, zijn in opdracht
van het RIZA door ingenieursbureau Haskoning vastgelegd in
een rapport "verwerking meetgegevens sedimenttransport". De
conclusies in dit rapport geven aan dat de tot nu toe
uitgevoerde metingen geen betrouwbaar beeld weergeven
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Bezoekadres Gildemeestersplein 1

Tetefax 026-3688678
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vanwege extreme afwijkingen van meetwaarden t.o.v. gemiddelde meetwaarden Om de betrouwbaarheid van de meetwaarden in de toekomst te
verhogen wordt door het RIZA het project !IMET*SEDIMENT!I
uitgevoerd om de huidige meetmethoden en meetinstrumenten
voor sedimenttransportmetingen in een zandrivier te optimaliseren c.q. aan te passen.
Metingen van het transport van sediment in rivieren, zoals
die tegenwoordig worden uitgevoerd, zijn arbeidsintensief
en vragen om veel inzet van personeel en de meetvaartuigen
van Rijkswaterstaat. De beschikbare capaciteit van personeel en vaartuigen is te beperkt om bij diverse afvoeren in
de tijd een goed opgebouwde meetreeks te verkrijgen. Om
deze meetreeks toch te verkrijgen wordt gedacht aan alternatieve (semi-) automatische meetsystemen. Er is echter
weinig bekend over automatische meetsystemen voor dit type
metingen. Dit rapport geeft een wereldwijde inventarisatie
van (semi-)automatische meetsystemen voor bodem- en zwevend
bodemmateriaal. In de hoofdstukken twee en drie wordt een
korte beschrijving van de meetsystemen gegeven. In de
bij lagen wordt uitgebreidere informatie gegeven, waaronder
specificaties, gebruikservaringen en naslagwerken over de
beschreven meetsystemen.

DE HOOFDINGENIEDIRECTEUR,
namens deze,-//
Hoofd vannd af dling riviei

Ir.

2

95/4 Hessel, R. , Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie:

Investigtion of drought patterns - a case study in Southern Germany
95/5 Meursing, L., Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie:

De hydraulische ruwheid van doorstroomde vegetatie. Analyse van
gepubliceerde model- en prototype metingen.
96/1 Asselman, N.E.M., Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie:

Suspended sediment concentrations during high discharge events in the
river Rhine.
96/2 Makaske, B. en M. Terflen, Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische

Geograf ie: Le développement géomorphologique de la partie méridionale du
Delta intérieur du Niger.
96/3 Van der Wateren-de Hoog, B., Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische

Geograf ie: Adaptation of a daily weather generator to represent long term
prec ip i ta t ion pers is tence.
96/4 Fehse, J. Universiteit van Amsterdam, Sectie Palynologie en Paleo/Actuo-

ecologie: The Chocc5 biogeographic region - high levels of biodiversity and
endemism threatened in Colombia's Pacific lowland.
96/5 Asselman, N.E.M., Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie:

Grainsize characteristics used to identify sediment transport pathways on
fine grained aggrading floodplains.
96/6 Boer, A. de, Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie:

(Semi)automatische meetsystemen voor het sedimenttransport in rivieren 1 iteratuurstudie.

ICG-Bureau
Nieuwe Prinsengracht 130
1018 VZ Amsterdam
tel. (020) 5 25 74 25
tel. (020) 5 25 74 51
fax (020) 5 25 74 31

