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Samenvatting g 

Informatiee over de zee-, of rivierbodem is voor veel toepassingen van groot belang. 
Voorbeeldenn van deze toepassingen zijn 'offshore-activiteiten', zoals het aanleggen van een 
vliegveldd in zee, baggeren, en het opsporen van bepaalde bodemtypen, bijvoorbeeld met het 
oogg op grof zand- (nodig voor beton), of grindwinning. Ook voor mijnenbestrijding is kennis 
overr de bodem van groot belang. Immers het type bodem bepaalt of de mijn verzinkt (zachte 
bodems),, of dat de mijn op het oppervlak van de bodem blijf t liggen (harde bodems). 

Hett verzamelen van informatie over de onderwaterbodem is niet eenvoudig daar het 
immerss moeilijk is er bij te komen. Eventueel kan hiervoor gebruik gemaakt worden van 
duikerss en/of van boringen. Echter, iedere boring of duik is een puntmeting en verschaft dus 
informatiee over een beperkt gebied. Zodra men informatie nodig heeft over grote gebieden, 
watt meestal het geval is, dan zijn zeer veel boringen of duiken nodig, hetgeen zeer kostbaar is. 

Alss gevolg hiervan is men aangewezen op 'remote sensing' technieken. In de praktijk is 
alleenn geluid geschikt om op afstand informatie over de onderwaterbodem te verkrijgen, 
omdatt alle andere typen straling teveel gedempt worden. Een bijkomend voordeel van geluid 
iss dat de reflectie-eigenschappen direct informatie verschaffen over het bodemtype via zijn 
geluidssnelheid. . 

Hett onderwerp van dit proefschrift is de bodernclassificatietechniek 'matched field 
inversion'' (MFI). De MFI techniek is ontwikkeld vanuit een bronlokalisatietechniek genaamd 
'matchedd field processing' (MFP). Met MFP kan passief, dus zonder zelf een signaal uit te 
zenden,, een ander schip, in zowel afstand als in diepte, gelokaliseerd worden. De 
mogelijkheidd tot het schatten van de brondiepte is van groot belang voor classificatie, het 
onderscheidtt immers een oppervlakteschip van een onderzeeboot. Bij MFP wordt een 
gemetenn akoestisch signaal vergeleken met gemodelleerde akoestische signalen, berekend 
voorr een groot aantal combinaties van mogelijke bron/ontvangerafstanden en brondieptes. 
Dezee modelberekeningen worden vaak aangeduid met de term voorwaartse berekeningen. Er 
wordtt gebruik gemaakt van een energiefunctie als kwantitatieve maat voor de gelijkenis 
tussenn beide akoestische signalen, en die afstand/dieptecombinatie die resulteert in de 
maximalee gelijkenis tussen het gemeten en het berekende signaal, dus in het optimum in de 
energiefunctie,, wordt verondersteld de locatie van het doel te zijn. In de praktijk blijkt de 
MFPP techniek echter zelden toepasbaar te zijn, aangezien een succesvolle toepassing 
voldoendee nauwkeurige informatie over de zeebodem vereist. Immers, niet alleen de 
bronpositie,, maar tevens de oceaanomgevingcondities bepalen de vorm van het ontvangen 
signaal.. Een logische volgende stap is, om niet alleen de bronpositie, maar tevens de 
oceaanomgevingparameterss te schatten: MFI. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de propagatie van geluid onder water behandeld, waarbij gefocust 
wordtt op de interactie van het geluid met de bodem. Aan de hand van twee bodems met 
duidelijkk verschillende eigenschappen wordt het effect van het bodemtype op de propagatie 
vann het geluid onder water gedemonstreerd. Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt aan de hand 
vann experimentele data, opgenomen met het oog op modelvalidatiewerkzaamheden, de 
invloedd van de zeebodem op de propagatie van het geluid onder water in de praktijk 
geïllustreerd.. Het feit dat er inderdaad een invloed is van bodemtype op de geluidspropagatie 
iss een belangrijke constatering. Immers, dit betekent dat bodemclassificatie met behulp van 
geluidd mogelijk is. 
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Aangezienn het bij MFI in het algemeen over een zeer groot aantal, meer dan 10, onbekende 
parameterss gaat en er vaak sprake is van lokale optima in de energiefunctie, moet er gebruik 
gemaaktt worden van globale optimalisatiememoden om die parameterset te vinden die 
resulteertt in de maximale gelijkenis tussen de gemeten en de berekende akoestische signalen. 
Inn hoofdstuk 3 worden twee globale optimalisatiemethoden, namelijk 'simulated annealing' 
enn een genetisch algoritme, toegepast op een MFI probleem. De prestaties van beide globale 
optimalisatiemethodess worden met elkaar vergeleken. Het genetisch algoritme blijkt voor dit 
gevall  beter te presteren dan simulated annealing, zowel wat betreft het aantal keren dat het 
globalee optimum gevonden wordt, als in het aantal voorwaartse berekeningen dat hiervoor 
nodigg is. Tevens wordt in dit hoofdstuk de invloed van het gebruik van akoestische signalen 
bijj  meerdere frequenties onderzocht. Aangezien hierdoor het probleem beter bepaald wordt, 
resulteertt het gebruik van meerdere frequenties in nauwkeurigere schattingen van de 
onbekendee parameters. 

Inn hoofdstuk 4 worden de resultaten van een internationale MFI 'bench-mark' 
gepresenteerd.. Voor deze bench-mark zijn verschillende sets van akoestische data 
gegenereerdd met behulp van een standaard propagatiemodel. Deelnemers aan de bench-mark 
kregenn beschikking over deze data, maar niet over alle parameters waarvoor de data 
gegenereerdd waren. De bedoeling was om deze onbekende parameters te bepalen. Voor alle 
gevallenn blijkt dat met de MFI aanpak, zoals beschreven in dit proefschrift, de onbekende 
parameterss zeer accuraat geschat te kunnen worden. 

Resultatenn van inversies van een set experimentele data worden in hoofdstuk 5 
gepresenteerd.. De configuratie van het experiment bestond uit een verticaal array van 
hydrofoonss en een bron die achter een schip aan gesleept werd. Met deze configuratie kan op 
vrijj  eenvoudige manier met behulp van MFI, bodeminformatie over een groot gebied 
verkregenn worden. Een belangrijk aspect bij dit type experiment is om, naast de akoestische 
metingen,, ook metingen te verrichten die het mogelijk maken, op een onafhankelijke manier, 
informatiee te verkrijgen over de onbekende parameters. Voor het experiment van hoofdstuk 5 
iss gebruik gemaakt van seismische metingen om informatie te verkrijgen over gelaagdheid 
vann de bodem en over de geluidssnelheden van de verschillende lagen. GPS metingen zijn 
verrichtt om de afstand tussen bron en ontvanger goed te kunnen bepalen. De MFI schattingen 
blijkenn in zeer goede overeenstemming te zijn met de schattingen verkregen uit de 
onafhankelijkee metingen. 

Dee nauwkeurigheid van de schattingen voor de onbekende parameters wordt in hoofdstuk 
66 onderzocht. Deze nauwkeurigheid is van belang, want stel dat op de ene plek een 
geluidssnelheidd van 1540 m/s wordt gevonden en op een andere plek een geluidssnelheid van 
15600 m/s. Betekent dit dan nu dat de bodemtypen op de twee plekken van elkaar verschillen? 
Ditt is alleen maar het geval als de onzekerheid in de schattingen van de geluidssnelheden 
kleinerr is dan 20 m/s. Om alle variatie in parameterschattingen ten gevolge van een variërende 
bron/ontvangerconfiguratiee uit te sluiten wordt er voor deze analyse gebruik gemaakt van een 
akoestischee bron die in een kooiconstructie op de bodem is geplaatst. De veronderstelling is 
datt alle variatie in een set van inversieresultaten, waarbij gebruik gemaakt wordt van data 
opgenomenn in deze stabiele configuratie op verschillende tijdstippen, veroorzaakt wordt door 
dee optimalisatiemethode zelf, oceanografische variabiliteit en door ruis in de data. Inversies 
zijnn uitgevoerd voor 41 sets van data, die in het totaal 8 uur overspannen. Deze inversies 
wordenn aangeduid met EXP. De gevonden waarden voor de onbekende parameters blijken 
goedd overeen te komen met onafhankelijke metingen van deze parameters. Om gegevens te 
verkrijgenn over de oceanografische variabiliteit is continu de geluidssnelheid als functie van 
dee diepte gemeten door een schip dat heen en weer voer langs de akoestische track. Om de 
invloedd van de optimalisatiemethode op de parameteronzekerheid te onderzoeken zijn 41 
inversiess uitgevoerd voor synthetische data (SIM1 simulaties). Hieruit blijkt dat de 
optimalisatiemethodee zelf al een groot deel van de EXP-onzekerheid kan verklaren. 
Simulaties,, aangeduid als SIM2, waarbij de synthetische data zijn gecreëerd voor 41 gemeten, 
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duss realistische, geluidssnelheidprofielen blijken de onzekerheid in de EXP-inversies geheel 
tee kunnen verklaren. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een lokale optimalisatiemethode toegepast na de globale 
optimalisatiemethode.. Deze aanpak blijkt de onzekerheid ten gevolge van de 
optimalisatiemethodee vrijwel volledig uit te schakelen: voor de SIM 1-inversies wordt nu voor 
bijnaa alle parameters 41 maal de correcte waarde gevonden. Toepassen van de lokale methode 
opp EXP en SIM2 laat zien dat nu de SIM2-onzekerheden lager zijn dan de EXP-onzekerheden 
enn er kan geconcludeerd worden dat de oceanografische variabiliteit niet alle onzekerheid kan 
verklaren.. Additionele bronnen van onzekerheid kunnen de ruis op de data en een verschil 
tussenn het model van de oceaanomgeving en de werkelijke oceaanomgeving zijn. Ook de 
interactiee van het geluid met het ruwe zeeoppervlak en het getij zijn beide niet gemodelleerd 
enn kunnen een rol spelen. 

Inn hoofdstuk 8 wordt, gebruik makend van de data van hoofdstuk 6 en 7, de MFI-techniek 
mett succes toegepast op een tomografïsch probleem, waarbij het de bedoeling is om de 
geluidssnelheidprofielenn in de waterkolom te schatten. Om het geluidssnelheidprofiel te 
schattenn zouden een aantal punten, bijvoorbeeld 10, in de waterkolom geselecteerd kunnen 
worden.. De geluidssnelheden op deze posities zouden dan extra onbekende parameters zijn, 
hetgeenn zou resulteren in een poot aantal onbekende parameters. Om dit aantal te beperken 
wordtt een andere weg gekozen en wordt gebruik gemaakt van een set basisfuncties waarmee 
allee variatie in de gemeten geluidssnelheidprofielen beschreven kan worden. Het blijkt dat 
doorr drie van die basisfuncties al 90 % van de variabiliteit beschreven kan worden. Inversies 
zijnn uitgevoerd om de coëfficiënten van de basisfuncties te bepalen, waarbij de variatie in de 
geluidssnelheidprofielenn is beschreven met respectievelijk, een, twee, en drie basisfuncties. 
Dee inversieresultaten verbeteren niet door meer dan één basisfunctie mee te nemen, en één 
basisfunctiee blijkt voor dit geval voldoende om de belangrijkste variaties in de 
geluidssnelheidprofielenn te beschrijven. De geïnverteerde geluidssnelheidprofielen zijn 
vergelekenn met gemeten geluidssnelheidprofielen en beide sets vertonen duidelijk dezelfde 
trend.. De conclusie die getrokken kan worden is dat de MFI techniek ook ingezet kan worden 
voorr akoestische tomografie. 

Inn hoofdstuk 9 wordt MFI toegepast op data, verzameld in een drietal gebieden met 
uiteenlopendee bodemtypen. De resultaten van deze bodemclassificatie-exercitie worden 
vergelekenn met resultaten van een literatuurstudie. Het merendeel van deze laatste resultaten 
iss verkregen door boringen. De MFI techniek blijkt duidelijk in staat om de verschillen in 
bodemtypenn te bepalen, en wel veel nauwkeuriger dan via de gegevens verkregen uit de 
literatuur.. Ook wordt aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, namelijk een 
bronlokalisatieprobleemm en het gebruik van een 'sonar performance model' het belang van het 
hebbenn van een bodemclassificatietechniek geïllustreerd. Bij het eerste voorbeeld is het doel 
omm een schip dat zich gedurende het experiment beschreven hoofdstuk 6 en 7 in de omgeving 
vann het experiment bevond met MFP te lokaliseren. Voor de onbekende 
oceaanomgevingsparameterss zijn de schattingen uit hoofdstuk 6 gebruikt. Ondanks het feit dat 
voorr deze schattingen gebruik is gemaakt van akoestische signalen die zijn uitgezonden op 2 
kmm afstand van de bron, blijkt het schip ook op andere afstanden goed gelokaliseerd te kunnen 
worden.. Het tweede praktijkvoorbeeld is het gebruik van een 'sonar performance model', dat 
dee kans op detectie van een doel als functie van de positie van dit doel bepaald. Toepassen 
vann dit sonar performance model voor twee bodemtypen laat zien dat de kans op detectie zeer 
sterkk afhangt van het bodemtype. Kennis over de bodem, en daarmee dus het ter beschikking 
hebbenn van een bodemclassificatietechniek, blijkt ook voor deze toepassing essentieel te zijn. 




