OR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING

N31545.0149

No. 149 dd. 16 november 1962
Het rechtmaken van de T>F-curve
H.Fonck

BïBUOTBIî^K BE ÏÏAÀFF
Drosvendaalsesteeg3a
Postbus241
6700A E Wageningen

I.Algemene inleiding
3)epF-curve istegenwoordig eenveelvuldiggehanteerd hulpmiddel
gewordenhijuiteenlopende soortenvanbodemkundigenlandbouwkundig
onderzoek.InverrewegdemeestegevallenwordtdepF-curvedan zonder
meeralsanalyse-resultaat aanvaard engehruiktvoorhetberekenenvan
vochtverliezen,bergendvermogen,endergelijke.Aangezienhetbijdergelijke onderzoekenmeestalslechtsgaatomhetverkrijgenvaneen
globaal inzicht eneenbeoordeling vandeabsolute juistheid vande
gegevenvochtgehaltenpasindetweedeplaatskomt,kandepF-curve
inzijnhuidigevorm inhetalgemeenwelaandegestelde eisenvoldoen.Bovendienrealiseren sommige gebruikersvandepF-curve zich
niet,datdebepalingvandevochtgehaltennueenmaaleenmogelijkheid tothetontstaanvananalysefouteninsluit.Eencritischebe•*:

schouwingvanhetmateriaalblijftmeestalachterwege.Slechtswanneerdeafwijkingen zbgrootworden,dathetonmogelijk isomeen
vloeiende curve doordepuntente trekken,wordtophetoogeencorrectie aangebracht,diemeestalméér opdeaesthetische gevoelens
isgebaseerd danopeentheoretische noodzaak.
WanneerdepF-curveevenwelnietmeeralleenals eindprodukt
wordtbeschouwd,dochintegendeel eenbelangrijkuitgangspuntvormt
vanfundamenteel onderzoek,datde inzichtenverder trachtteontwikkelen,dankanmendeanalyse-foutennietmeeruitdeweggaan,
dochisgedwongeneenmethode te zoeken teneinde toteenjuistevereffening endaarmee totdejuiste curve tegeraken.
Reedslangisgetrachthetverband tevindentussenbodemfactorenenerzijdsenhydrologische factorenanderszijds-Geblekenis
hierbij dat' depF-curve eenuiterstwaardevolle schakelvormt tussen
dezebeidegroepenfactoren.Immers,enerzijds ishetreedslangbekend,datdevormvandepF-curve inhogematebepaald wordtdoorde
bodemfactoren zoals slib-enhumusgehalte,terwijlanderszijdsde
pF-curve eeninzichtverschaft indeporiënverdeling endaardoorin
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-2dehydrologische factorenalsdoorlatendheidendergelijke.
Steltmen zichtendoelhetverband tussenbodemkundigeen
hydrologische factorenvastteleggenviadepF-curve dandientmen
daarbijonvermijdelijkhetprobleemvandevereffeningvandepFcurve optelossen.
Eenanderprobleem,watvoortdurendhetvastleggenvanhet
verband tussenbodemkundige enhydrologische factorenindewegheeft
gestaan,isdefactorstructuur.Steeds isgebleken,datgroteverschilleninhydrologische eigenschappenkondenontstaanbijoverigensgelijkblijvende textuurfactoren alsslib-enhumusgehalteen
U-cijfers« Dezeverschillenwarendanhetgevolgvaneenverschil
instructuur.
Wanneermenstructuursoudefiniërenalsdekansverdelingvan
deporiënnaarvorm,grootte enopeenvolging alsmededeonderlinge
vastheidvansamenhechtingvandekorrels,danishetduidelijk dat
depF-curve eenbelangrijkdeelvanhet structuurbeeldbeschrijft,
zodataandepF-curveendegranulaire samenhangtezameneenstructuurparameterteontlenenmoetzijn.
Hetligtvoordehand,datalvorensviadepF-curveeenonderzoek intekunnen stellennaardesamenhang tussen textuurrespectievelijkstructuurenerzijdsenhydrologische factorenanderzijds,
eersteenmethodemoestwordenontwikkeld,omdepF-curve zodanig
hanteerbaar temaken,datmetredelijke zekerheidkanwordenvastgesteld,welkdeelvanhetvochtgehalte directbeïnvloedwordtdoor
debodemfactorenenwelkdeeloprekeningvananalyse-foutenmoet
wordengeschreven.
Deontwikkelingvandezevereffeningsmethodiek iseenlange
weggeweest,waarin grafischeenrekenkundigemethodenelkaarafwisselen.
Degedachte dieaanallevereffeningsmethoden steeds tengrondslagheeftgelegen isdateenkeuzevanschalendiedepF-curve
rechtmaaktdeafwijkingenvandeze rechtealle totwaarnemingsfouten stempelt.EenrechtepF-curve zoubovendeorthodoxe curve
metdebekende dubbelebochtnogmeervoordelenhebbenwaarvanals
belangrijkste genoemdkunnenworden?
1.Eenafwijkingalsgevolgvaneenanalyse-fout zouveeleenvoudigerenmetveelgrotere zekerheidkunnenwordenvastgelegd.Immers,indeorthodoxe curvemetdedubbelebocht
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-3zijnpraktischookvele analyse-fouten ondertebrengenzonderdatdituiteenmindervloeiendbeloopvandecurve
blijkt.
2.EenrechtepF-curve zouopvrijeenvoudige wijzevast teleggenzijnineenaantal constanten,diedehellingvan decurve zoudenaangevenbenevensdeliggingvanhetpF-nulpunten
degroottevandepF-eenheid.Ookdekrommingvandeoorspronkelijke curvekomtbovendiennoginhetvoorschrift totrechtmakenvande curvevoor.
3«Demogelijkheid wasnietuitgesloten,dat,opgrondvande
constructie vaneenrechtepF-curve inhetvervolgvolstaan
zoukunnenwordenmetminderpF-bepalingen,omdatslechtszoveelwaarnemingennodig zoudenzijnalseronafhankelijke constanten indeformulevoorkomen.Dit zijnerinprincipevier.
Dit zoueenbelangrijke kostenbesparingeneenaanzienlijke
tijdwinstvoorhetlaboratoriumkunneninhouden.
4« Wellicht zoumetbehulpvanderechte pF-curve kunnenworden
aangetoond,dateengedeelte vandeanalyse-fouten constant
ofmisschienvoorbepaalde pF-niveaux constant isofdatanderevastebetrekkingen zoudenblijken tebestaanopgrond
waarvanaanwijzingenkunnenwordenverstrekt diedienstigzoudenkunnen zijnbijdeopsporingvandeoorzakenvandieanalyse-fouten.
II.Grondslagvan devereffeningsmethodiek
A.Inleiding
Wanneermeneenserie pF-curvenbeschouwteneenverband tracht
teleggentussenhetbeloopvande curvenendebijbehorendebodemfactoren,danstuitmenalgauw opverschillende moeilijkheden.
1.blijkt,datdevormvande curvevanmonster totmonster
verschillenvertoont.Hiermee isbedoeld dekrommingvan
debochten,dedieptevande"zitting"vandekarakteristieke stoelvorm endesteilheid vandeuiteindenvande
curve.
2.komt totuiting,datoverigensvrijwel identieke curven
binnenhetassenstelselvanpFenvolumeprocentenvochtop
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-4geheelverschillend niveau,kunnen liggen.Deoorzaakhiervanisgelegen indemogelijke variaties inhetpF-nulpunt
metanderewoorden indevariaties indegroottevandegemiddelde diametervandeporiën.
Beideverschilpunten staaninverbandmetbodemfactoren.Zo
wordtdevormvanhetbovenste deelvande curve inhogematebepaald doorhet slibgehalte,terwijlhethumusgehalte eenbelangrijke invloeduitoefent opdegroottevanhetporiënvolumeendecurve
bijlagepP-waarden.
Deze invloedenoverlappenelkaarevenwel,terwijldaarnaastde
vooralsnog onbekende invloedvandefactorstructuurnogeenverdererolspeelt.Het isvrijwel onmogelijk geblekendeze invloeden
metgebruikmakingvandeorthodoxebeschrijvingvandepF-curveop
afdoendewijze teontwarren.Menkan zichhetevenwelreedsbelangrijkgemakkelijkermaken doornietmeerdevochtgehaltenuitte
drukkeninprocentenvanhetmonstervolume dochinprocentenvanhet
poriënvolume.Hierbijwordthetporiënvolume steeds 100gestelden
blijkteenaanzienlijk gunstigervergelijkingsmogelijkheid tezijn
geschapendanbijwerkeninprocentenvanhetmonstervolume.
Nu zijndeporiënvolumina, zoalsdiebijdepF-curvendoorde
diverse laboratoriawordenverstrekt,nietexactbepaald,dochberekenduitdedrooggewichtenvandemonsters,waarbijgebruikwordt
gemaaktvanenigszins geschematiseerde soortelijke gewichtenvan
grondbijverschillende slib-enhumusgehalten.Dezeberekendeporiënvolumina gevendoorverschillende oorzaken slechtseenglobale
aanwijzingenhetkomtdanookherhaaldelijkvoor,datdeopgegeven
poriënvoluminakleinerblijken te zijndandevochtgehaltenbij
pF0,4 en1,0ensoms zelfsdandiebijpF 1,5 en2,0.Laterzal
blijkendatditverschijnselnietpersé totde onmogelijkheden
hoeft tebehoren.Reeds thansmagworden opgemerkt,dathetmonster
somsnietfoutloos genomenwordtennietprecies 100ccinhoud
heeft.Wormgangenkunnenoptreden,dievoorhetmonsterminderdan
100^5overlaten.Zwelenkrimpkunnenhet totaalvolumevanhetmonsterbeïnvloeden.Tenslottekanhetgevalzichvoordoen,datmenom
laterteverklaren redenennietmeteenpercentage vanhetporiënvolumemoetwerken,maarmeteenschijnbaarporiënvolume,datwat
groteris.
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-5Inhetbeginstadiumvanhetonderzoek issteedsgetrachtde
juistewaardevanhetporiënvolume tebenaderen doorhetvochtgehaltebijpF0,4 testellenopvariërende percentagesvanhetporiënvolume,envervolgensna tegaan,hetzijlangsgrafische,hetzij
langsrekenkundige weg,bijwelkpercentage depF-curverechtwerd.
Welkemethodemendaarbijookkoos,menwerd steedsgedwongen tot
omvangrijke entijdrovendebewerkingen,die zicherzekerniettoe
leendenalsroutinemethodiek tewordentoegepast.
Bekandmagwordenverondersteld,dat inhetalgemeeneengebogenlijnrechtkanwordengemaakt,doorde schalenvanhetassenstelselaan tepassen.Inhetallereerste stadiumvanhetonderzoek
isdanookgetracht eengeschikt systeemvanfunctieschalenteontwerpen,dochdeverscheidenheidvandepF-curvenbleek zogroot,
datpraktischelke curvehaareigenfunctieschaalvereiste.Bovendienwashetnoodzakelijk,dathetkeurslijfvandeformule,waarin
depF-curvenmoestenwordengeperst,nietalleenhetbeoogde doel
realiseerde,doch tevensfysischaanvaardbaar zouzijn.Indeloop
vanhetonderzoek isgebleken,datdeonderzoekermoestverwachten
voorhetdilemma te zullenwordengesteld, temoetenkiezen tussen
controversionelealternatieven,namelijk eenfysisch aantrekkelijke
formule dierekenkundigvrijwelonhanteerbaar zouzijn,ofeenrekenkundigeenvoudig terealiserenmethode,diefysischonaanvaardbaarwas•
Tenslottebleek,dateenaanvaardbare oplossing zoukunnen
wordengevonden,wanneergebruikwerd gemaaktvaneenstelselvan
tweeevenwijdige assenwaarinlangsdeeneasdelogarithme vanhet
vochtgehalte werduitgezetenlangs deandere asdelogarithmevan
hetluchtgehalte.Opeenderde evenwijdige askomtdandepFin
metrische schaalvoor.Steeds ishierbijgetrachtnaasteengrafischevereffeningsmethode vandeformule eenmethode teontwikkelen,waarmee langsrekenkundige wegeenexacte oplossingkonworden
bereikt.
Bijhet ontwerpenvaneenformulevoorderechtepF-curvedie
fysischaanvaardbaar zoukunnen zijn,isnagegaan,hoemenopgrond
vanfysische factorendepF-curve opgebouwd moetdenken.Daarbijis
hetaantrekkelijk gebleken,wanneermenhet zichzovoorstelt,dat
de "droge" takvande curve (hogepF-waarden)onderinvloed staat
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-6van eenabsorptieproces,waarvoorformulesbestaan,terwijlmenzich
zoukunnen indenkendathetbeloopvande "natte" takvandecurve
(lagepF-waarden)bepaald zoukunnenwordendooreentoevalsverdelingvandeporiëndiameters,waarvooreveneensformules tendienste
ataan.
Dezeveronderstelling isgegrond ophetfeit,datdeaanwezige
poriëngrootten bepaald wordendoordegrootte vandegronddeeltjes.
Wanneermende grond zietalseenverweringsprodukt vanhetoergesteente dan ishetaannemelijk,datde grootteverdelingvandegronddeeltjesverlooptvolgeneen toevalsverdeling, zodatmen ookdeporiëndiametervariaties zoukunnen zienalsverlopend volgenseen
kansverdeling•
Menkannu,analoogaandeadsorptieformule,schrijven:
a
?

/v \E _ a/b
- b ,'
(-)
of -f- =(-) /v\E

De¥ geeftdespanningvanhetcapillaire waterweer.De logvandie
spanningnoemtmenpF.Menkandusschrijven:
log| f -logY-log (f ) R of logJ,-pF=Elog (| )
Voor toekomstiggebruik wordtdeb'indeaondergebracht dooruitdelenen log—,wordtD'genoemd.Danontstaat:
D'-pF=E log ( j )

(1)

Het toepassenvande toevalsverdeling opdenatte takvande
pF-curve bleekniethet resultaat tehebben,datervanverwachtwerd.
De curveblijktbijuitzetten tegeneenkanschaal deS-iVormsteeds
tebehoudenennietrecht teworden.Daarom werdvoordenatte tak
vande curve deformulevoordeasymptotische benaderingvolgens
Mitscherlich tehulpgeroepen.Dezeluidt:
y =Z (I-e"011)
Hier zoumenvooryhetliefstdespanning ¥ invullen.Ditgeeft
echtereen tegecompliceerde formule.Wanneerweevenwelvoory
v invullen,voorqdewaardeD M - p F envoorZhetporiënvolume P,
danontstaat:

V= P o v - ^ ' * - ^ )
WijmoetenookhierD''-pFnemen omdateenlagepFeenhoge
waardevanvmoetopleverenenbijeenofanderehogewaarde vande
pFhetstructuuraandeelinhetvochtvolume verdwijnen zal.Dit isnu
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-7hetgevalbijeenwaardepP=D'T,waardeexponentgelijknulwordt
Elkgetal totdemachtnulverheven =1zodatde term tussenhaken
nulwordtendusv=0.
Nuwordtdeformule alsvolgt omgevormd:
v

v = P-Pe
P-v
p - e

* '

-c(D"-pP)

P-v
-clog
p - e

d' '
—
Ï

ln(d>')"2°3°

P-v
=e
P
P-v
P

of;
of:
of
of

y
/d^fr2.3c
\ Tg )

Indezeformule islogd M =D''enlog f weerpF.Verder
stellenwijinverband metdelatertegebruikenformulevoordepF-b''
curve-2,3c =— — m e t penb M twee constanten,diesteedszbte
'
1-p
kiezen zijn,datzeaandewaarde -2.3cgelijkzijn.
Deformule gaatnuoverin:
, P-v - b " , d "
.
log- p -=— — log—
of:

l o g I = (D

?^ F ""pF)of:

b"(D»<_pF)=-(l-p)log-2=Z-

(2)

Nuwordtdezeformule samengevoegdmetformule 1waarinReveneenswordtvervangen dooreenquotiëntvan twee constantenenwel
E = ~ zodatontstaat:
D'

b'(D'-pF)=plog|
NuwordtdepFdoorbeide invloeden,namelijk deadsorptie en
destructuurbeheerstenmoetenwij,omdepFteverkrijgen,beide
delen (l)en (2)samenstellen.Er ontstaatdan:

b»(D'-pF)+b'>(D-f-pF)=plogJ-(l-p)log ^
Numoetmen zichherinnerendatdeD'enD''logarithmenzijn,
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(1a)

-8-

zodatmenvoordevormvóórhetgelijktekenmagschrijven:
b .(D.-pF) t V.(D..-p r ).lo g (^-)

b

'.(^-) b "=l o g ( l ^ ) < - ' ^ " ) »

b(A-pF)
/ v b ' /

Hier i s (E 1 )

\b ' '

. (E'' )

/

vervangen door (E' * ' )

\b'+b' '

. Omdat1,het om

constanten g a a t , kan d i t s t e e d s . Verder wordt de som van b ' + b ' '
vervangen door b . Zo o n t s t a a t de d e f i n i t i e v e formule
)

b(A-pF) = p log l -p ( l - p
) l o g (£=21)
N' * , - - *
V p

(3)

Wanneermendatwenst,kandePnaarhetlinkerlid wordengebracht,want:
b(l-pF)=plogv-plogP-(l-p)log(P-v) + (l-p)logP
b ( A + ^ ~ 1 ^ logP-pF)=plogv-(1-p)log(P-v)
UitA+" T ? - — logP-pFkanmeneennieuwe constante A'vormen
zodateveneensgeldt:
b(A'-pF)=plogv-(l-p)log(P-v)
_,,
, ••
a'
v
Ookkanmenschrijven:— =
:

(*)
„„,
.(P-v)
of ¥ =a'J
'
P-v

(^)

v

Verderkammenhetluchtgehalteindeformule introducerenals
P-v=L,v=P-Lengeldtdusook:
1-P
f =a' —
(P-L)b
Opgemerktkannogworden,datdejuistheidvanhetsamenstellen
vandeinvloedenhetduidelijkstblijktuitdedifferentiaalvande
formule
_—dï =-^dv +_~^dv waarin-^hetadsorptieve eler
¥
v
P-v
v
menten -zr^ hetstructuurelementvoorstelt.Detoenamedf van Y
P-v
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-Siisdusdesomvandeinvloeden— en \-_-~—^elkvermenigvuldigd
met eenwerkingscoëfficiëntb,pof1-pwaarbijhetmintekenaangeeft, dateentoename vanhetvochtgehalte eenafname vanYtengevolgeheeft.

IIB.Contrôle opdeformule
Indebeschouwing, waaruit deformule voor depF resulteerde
iseenernstige onzekerheid verwerkt,namelijk daarwaarhetstructuurgedeeltemet
_,/„ -c(D''-pF)s
,,
v =P(1-e v
) wordt weergegeven.
De veronderstelling, dieindeformule isvastgelegd, brengt
totuitdrukking, dathetvochtgehalte toteenwaarde Pnadertbij
toename vanD''-pFofbijafnamevandepF.Deze veronderstelling
sluituit,datdegrond reeds verzadigd raaktbijeeneindigewaardevanD''-pFofvandepF.Erzougeenvolcapillaire zonekunnen
bestaan.Dezebeperking ismathematisch teverhelpen door voorP
telezenP+ A P enhetvochtgehalte telatennaderen toteenPv/aardediewatgroter isdanhetporiënvolume.Haar dandruktde
formule uit,dathetvochtgehalte nadert toteenhoogste waarde
die echter nietbestaanbaar is.Dezeamendering vandoformuleis
niet ergzinvol.Omdevolcapillaire zone tekunnen beschrijven
moet menhotprincipe vandeasymptotische benadering wolzeerveel
geweld aandoen,
Verderkanmenzichafvragen,ofhetprincipeweivoldoendeovertuigend is.Waarom zaldeopname vanvocht afhangenvandemate
waarin verzadiging benaderd wordt.Deopname vanvocht hangt niet
vanhetporiënvolumemaar vandezuigkracht afondusvandegroottevandenogjuistlucht bevattende poriën.Devochtopnamo aande
natte kant hangt afvandetoevallige verdeling vandeporiëndiametersofzomenwilvandeverdelingvandegrootte vandobodem
agregatenmetinacht nemenvaneenstructuurfactor.
Nu noemtmenwelaandatdedeeltjes grootte eenlog-normale
kansverdeling volgt.Inonze for,mulezouditwillen zeggen,dat

dv
dpF
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A-SVP*)

2

-10Indeze formule gebruikten we echter alsuitgangspunt:
-c(D''-pF)
P-v =ce
De formule vandepF-curve moet men opvatten als gebouwd op
dekansverdelingsformule endeadsorptiefortnule.Dekansverdelingsformule is echter niet integreerbaar enlevert geenhandzame vergelijking op.Als vereenvoudiging werd daarom de tweede graadsexponent door de eerste graads vervangen.Deze vereenvoudiging werd
aanvaardbaar geacht omdat:
1.depF-gegevensbijnagenoeg verzadigde toestanden wat te
weinig nauwkeurig zijn om fijnore verschillen inhetbeloop van dekromme tekunnen vaststellen;
2. zonder deze vereenvoudiging alleen grafisch gewerkt zou
kunnen worden en debewerkingminder praktisch zouworden;
J.devereenvoudigde formule grafisch gemakkelijk tehanteren
valt;
4. de formule zowel voorlucht alsvochtverdeling gebruikt
kan worden endoordat hijvoor deze grootheden symmetrisch
is, dit met dezelfde bewerkingstochnicklukt.
Niettegenstaande deze voordelen werden echter nog ©en aantal
andere formules ophun nauwkeurigheid getoetst,om tezienof
zuiver empirische formuleringen wellicht voordelenkondenhebben.

IIC.Deverschillende formules
Bijnadere beschouwing blijken erop eenvoudige wijze 12
formules voor depF-curve ontworpen tekunnen worden,namelijk:
a
I

(A-T)

b
of

(A-pF)=_cv 1 +D(P-v) 2

11

Hl
IV
V
VI
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Clog(P-v)+ D(P-v) E
Clog(P-v)-Dv E

=

= -Clogv+ Dlog(P-v)
= -Clog v+D(P-v)
=-Clog v -D v E

-11Fysisch zouaan lilamisschien een zekerebetekenis gegeven
kunnen worden,maar oplossingenmet T,lopend van 2,5 -1.000.000
zijndoor hun schaal grafisch niet tebehandelen. Grafischis IVb
ongetwijfeld het meest oplosbaar.DepF-curvc wordt blijkbaar
meestal door vier vrije constanten bepaald, namelijk A, C,DenE.
Dewaarde vanPnoemenwe niet vrijomdat dieuit debepalingvar.
hetporiënvolume volgt.
Formule IVbheeft maar 3constanten enblijkt danookonvoldoende elastisch te zijn,tenzijmenP vrijlaat variëren enhet
verband met hetporiënvolume loslaat.
Met aldeze formules is getracht tot eenoplossing tekomen
zowel grafisch alsalgebraïsch.Hierbij deed zichhet al eerder
genoemde probleem voor, dat fysische aanvaardbaarheid van deformule meestal niet samengaat met eenrekenkundige hanteerbaarheid.
Er zijnberekeningen volgens formule Ibuitgevoerd, waarbijde
waarde vanE slechts door zeer omvangrijke berekeningen verkregen
kan worden zonder dat hetresultaat nauwkeurig werd. Als enigresultaat kanv/ordenvastgesteld, dat debewerkingstechniek vrijwel
onuitvoerbaar werd.
Op grond van deze ervaring isformule Iverder vanhetwerkplan afgevoerd.Voor de formules II,III,V, onVIc'Liealle vier
constanten hebben,bestaat geenprincipieel verschilinhetoplossen dier constanten.
IID.Het oplossen van de constanten A.C enD
Een vande eerstebewerkingen, die vanbelang is,wordtgevormd door het inpassen vanbepaalde waarden voorpF envochtgehalte in de formule.Dit vindt plaats door het bepalen van deconstanten. Dit werd op vele verschillende manieren geprobeerd,waarbij domoeilijkhedenvooral voortsprotenuit dowaarncmingsfouten,
die in deze formule veel last veroorzaken.
De eerste methode is als volgt:
Wanneer menin de formules de term -logvweergeeft door fen
log(P-v)door gdankanmen op grond van twee waarnemingen schrijven.

167/1062/35/11

•12A-pF 1 = C f 1 + D g l
A-pF 2 = Cf 2 +Dg 2
p F 2 - P F i = C(f

-f2)+D(grg2)

pF„-pF

c

__J=

=

L_ D _!

1

S.S9

£_

2

1 2

Noemt mon vervolgens oenderde waarneming in deberekening op,dan
gaat debewerking als volgt verder:

p
f

VpFi

i -

f

2

"

* rpF2"pFl
1

_f i i i
f

f

r 2

=f

p

VpFi

n frfi

f

Vf3

i - 3'

ïfjLÜn . r ^ 2

2

1

3

frfii

1 2

1 3

Door do gevonden waarden vanC enDinde uitgangsformule
in tevullenkan de 3e constante Awordenberekend.
IIE. Het oplossen van de constante E
Integenstelling tot de constanten A,C enD,die onderling
betrekkelijk eenvoudige lineaire betrekkingen verlenen,komt in
formule Ide 4 e constante E als een exponent voor envergt dan
ook voor zijn oplossing een vrijwat ingewikkelder rekentechniek.
Hiervoor ishot noodzakelijk eenvierde stelwaarnemingen inte
voeren,namelijk f4eng4bij pF4.
Menkan danschrijven:

PF2-PF1
f

1 -

s

f

2

— s:

o -i

f

on

- f
1
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PF3-PF1

2

S

1 - s3
f
1 - f*3

PF2-PF1

f

f

1 -

f

2

S

1 -

S

2

1

PF4-PP1

2

f

,1 -

„4

g-. - g^
f

1

-

f

4
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Wanneermenstelt datf..-f0=B

en

;

1 3 . 3
f

f

,- y<

1 4

pF2-pF1 pF3-pF1
—^--•• -=A

J" _ f - f •_ f
1
1
2
1

= AA
4

4

= B«

4

S-i~S2
S^'ST
^1~^2
^ 1 _ 4\
dan o n t s t a a t : A. (—=
- — S " ^ = A, ( — 5 — - — 5 ~ ^ ) °£
4

B2

B3

3

B2

B4

A 4 B 4 B 3 ( g r g 2 ) - A 4 B 4 B 2 ( g r g 3 ) = A 3 B 3 B 4 ( g r g 2 ) - A 3 B 3 B 2 ( g r g 4 ) of
g1[A4B4(B3-B2)-A3B3(B4-B2)]-g2[B3B4(A4-A3)]+g3(A4B4B2)-g4(A3B3B2)-0

Wanneermennuinvult:
voor[A4B4(B3-B2)-A3B3(B4-B2)]- ^
[B

3B4(VA3)]

=a

(A 4 B 4 B 2 )

2

= a3

(A3B3B2)

-a 4

E

eng =v
danontstaat
TT*
v
a.
.v.=0 of a„v„+a,v,=a„v„+a,v,
I .,-a„v„+a,v.,-a
a
11 2*2™3¥3~"4'4~" WJ" ~1"1™*3"3~"2V2'"4"4
Hieruitvolgt:
v E
1

(^) -

2
WanneermennuvoorEeenwillekeurigewaardeXinvultenhet
quotiënt
v,E
v2 x

(—) =Q=

a

• i

+ a

(

3 v;)

—g—
a 2+ a 4 ( ^ }

uitrekent,danis
2

X=l o g ^
log-^
V
1
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-14Ewordt gevondenbijdewaarde vanX diede formule doet
kloppen, duswaar X enEgelijk worden.Na veel zoekenbleken
alleoplossingen zeer gevoelig te zijnvoor hetkennen vande
juistewaarde vanE.Wanneer men de formule omzet in:

v

a

3

a
fl

2

v „

a

( _2xE

2 V

danzijnvoor depF-formule v env relatiefklein, zodat eenonjuistewaarde vanEin _ ] _ en _2_geen grote invloed heeft.Verder

3

4

zijna ena groot,tegenover a ena zodat ookdit deverwaarv
v
loosbaarheid van de _1_en__2termenin dehand werkt.Men moet de
V

V

3

4

toelaatbaarheid van deverwaarlozing evenwel controleren.Eerst
stelt menEbijvoorbeeld op 2engaat na ofX tehoog ofte laag
blijkt uit tevallen.
Heeftmen een goede benadering vanE, danrekentmenDuit:
\

D=
E
1

E

J:?

- of D =
E

2

E
1 4
B

4

V

E
1 B

V

E
2

E

2

E
B

3

IsEniet goed gekozen,dan vindt men langs deze twee wegen
verschillende waarden voor D.
Heeftmen D, danvindt menC enAvolgens de formules daarvoor weergegeven inhoofdstuk IID.
Inprincipe geldt deze oplossing voor de formules II,III,V
enVI.Hethangt erhelemaalvanafwelke functievanvof P-v
menvoor fen grespectievelijkinvult.

III. De grondslag voor de grafische bewerking
Omdat de berekening door middel van de ontwikkelde formules
niet geheelaande verwachtingen voldeed aangezien deanalysefouteninde waarnemingen een dusdanig ingewikkelde correctie
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-15noodzakelijkmaakten,datmendaardoorineenoverstelpendehoeveelheidrekenwerkgeraakte,isgetracht,hetprobleemlangsgrafischewegtebenaderen.
IIIA.Ontwikkelingvandeformule (fig.1)
VoorelkpuntopdepF-lijngeldt:(bijvoorbeeldvoorE)
R 1 T 1 :A+B=ST1:SZ
Nuwordtdeafstandtussendebeideassen=1gesteld.Hierdoorontstaat:
11
1
R T : A + B = ST :1
1 1 1 1
1
E U +U T : A + B = ST :1
YpF + A : A + B = ypF :1
YpF = ypF(A + B) - A

Evenzogeldtvoorelkpuntvandevochtlijn:
Yv=yv(logv+log(l-v))-logv
InhetsnijpuntEgeldtdus:
YpF=yvofy(A+B)-A=ylogv(l-v)-logv of
logv-A
logv(l-v)-(A+B)

(4)

LangsdepF-lijngeldttevens:
SP :SR=x°:x

Stel SP=pF°+b
Stel SR=pF+b

Danontstaat:x° :x=pFo+b :pF+b of
x=*°(PF+b )
(pFo+b)
Tenslottegeldtnog:x° :A=1:A+B of x°=j - ~ g —

(5)
(6)

Uit (4),(5)en(6)volgt:
pF+b
A _
logv-A
pFo+b*A+B logv(l-v)-(A+B)
Dezeformuleiseenveralgemeningvandeoorspronkelijke formule3

I67/IO62/35/15
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-16dienog eenwel groter aanpassingsvermogen heeft endie informule 3overgaat wanneer depF-as evenwijdiguitvalt aan delogv
enlogP-v assen.
pF

o + b A +B = lo°;(v-A)+["log(P-v)-Bi
pF+b " A
log v-A

PF

° + b A +B
pF +b * A

. log(P-v)-B
logv-A

pF
+b
pF +
b
A+B _log(P-v)r o
o
pF +b *
A
logv-A
(pF -fer) A " P

(A+B)pF -ApF+Bb

pF+b

1 =1

-ApF+(A+B)pF +Bb

A(pF+b)
b +pF

2

(fb+^ - p F o ) -pF

ApF+Ab

logv-A
log(P-v)-B

b +pF _logv-A
a -pF log(P-v)-B

IV. Hetbenaderen vande .juistewaarde vanP
Eenapart probleem, dat zichbijalle formules voordoetis
gelegen inhet feit, dat de als analyse gegeven of geschattewaardevoor hetporiënvolume niet steeds juist is.DewerkelijkewaardevanPmoet dangevonden wordenmet deinvoering van eennieuwe
onbekende correctiev/aarde A.In de formules 3°nïkomt dewaarneming vendusook (P-v)voorin degedaante logv (P-v). Immers
ookde formule indealgemene gedaante (3)b(A-pF)=plogv (1-p)log(P-v)kanmen schrijvenals:
b(A-pF)=plogv +plog(P-v)-log(P-v) of
b(A-pF)=plogv(P-v)-log(P-v)
Hierinisvuitgedrukt involumeprocenten.Menkanv evenwel
uitdrukken in delenvanP. Dit heeft tot gevolg datPin 1overgaat. Daardoor ontstaat logv(l-v)of,uitgedrukt inprocenten
V / V\

vanhet poriënvolume log— ( 1 —x) .
° p p'
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-17Maar omdathetporiënvolumeinwerkelijkheid nietPmaar
bijvoorbeeld P-^is,kunnenwehiervoor schrijven:
/V

/

lo

V \\

1

s(pTÄ( "pZï))

Nuisvoorverdere bewerkinghetgewenst,deonbekendeAonder
hetlogtekenvandaantehalen,omAgemakkelijkoptekunnen
lossen.V/ekunnennudegehele term onder delogvermenigvuldigen
met

p (1 - ft

Danontstaat

p (1 - f)

O-p1)

.
log [ | C Â . p p. - — r - . (1 -/ PTÀ)]
=

,

rV

/„V N

V

P

(1 - P-Al

)

log[p.(1-p).pTX•(1_v}3 =
T

rv

IA V \

?

P-A-vi

log[p-(1-p)•pTX•- £ £ - J =

P-v
p
T

rv

1^ V \

P

P(P-A - V )n

log[p.(1-p).pT£. (P.A)(p.;)J

Hieraanwordenenkele termentoegevoegd, zonderdathierdoor
dewaardevandevergelijkingverandert:
v

v

P+ A - A

log [- .(l-?).- — j
i

rv

i* V N

i<

P(P+A-v)+Av-Av

. ( p_A) (p_v ) — 3=
A N

(P-A)(P-V)-AV T

log [ p . d - p ) . (1+ p T ^ ) . ^(;jà)(VS)
log[f.(1-f).(1+5^).(1-p ^ .pT7)3=
logf(l-f)+log(l+^
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+ log(l-J

L .JL.)

3=

-18-

(_A_)2 ( _A_)5 /_A-)4
ln (1+

P-A)= P-A -

voor - 1<—

+

2

5

"

4

+

=1

alsdeterm ——rvoldoende klein is,kanmenhiervoor schrijven:
n

^

A

A

^

(1 + PTÄ)Ä pTÄ

ln

log (1+p ^ ) =0,45in (1+ ^ )
Bijbenadering geldtdus:
/
Av
A
log (1+pTÂ)=0,43^3

Opgrondvan dezebenaderingsmogelijkheid kandusvoor
logv(P-v)geschreven worden:

-LOgp U p-l+ p_ A

^p_ A •p_vJ

Hiermede is dushet oplossen vandenieuwe onbekende Abinnen
hetbereik dermogelijkheden van eenalgebraische bewerkinggebracht. Delogis verdrevenuit de term,waarinde onbekendeA
voorkomt.Dezebewerkingisvoor formules 3en7beide vanbelang.Eenvoorbeeld vanbewerking zalnuaan dehand van formule
7wordenuiteengezet,

V.De vereffeningsformule voor formule 7
Omdat het oplossenvan de constantenbijhet toepassen van
alle ontwikkelde formulesstuitte op eenpraktisch onuitvoerbare
hoeveelheid rekenwerk, isvervolgens getracht via vereffening
tot eenschatting van dewaarden vande constanten tekomen.Dit
is toegepast op verschillende formules.Principieel is er geen
verschilinwerkwijze( welke formule men dan ookkiest.Alsvoorbeeld van degevolgde werkwijze ishieronder deontwikkeling van
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-19eenvereffeningsformule gekozen,uitgaande van formule 7 ( U I A)
Ingevolge deinhoofdstuk IV ontwikkelde mogelijkheid omP
tebenaderenkanmenvoor formule 7 (zie IIIA)schrijven:
A
logv + '0,45- A

pF+b

A

]___

pF +b *A+B
o

-. i.
pF+b

l o g v ( l

pF+b
' A+B~~
o

pF+b
A
pF +b *A+B
o

v ) +

Ç ^ _ ^ . _ _ _ _ _

l o g v . + °:^\ù 1-A

A

A

_

of
(A+B)

A

7" (0.43A)/. v N
JTT,\
log NV ( 1 - V )+^ ^ Y i ( 1 ~ — ) -

;

of

(A+B)

l o v +9

»'

S

^¥ 1-A
A-

logv(l-v)+(^)(^f)-(A+B)

Indeuiteindelijke vormkrijgt tenslotte deze formule degedaantevan formule (8)(zie figuurA ) .

Invergelijking (8)zijn de termenpF ,b, A enB ongeveer
bekenduit een grafische bewerking.Berekendmoetenworden de
correcties van deze vierwaarden, die ervoormoeten zorgen,dat
voor elke waarde van de variabelen pF env determenvoor en
achter het gclijkteken zogoed mogelijk aan elkaar gelijkworden.
De som van deze correcties ApF ,Ab,AA en A(A+B)moet gelijk zijn
aanhet verschil van de twee delen van deformule.
De correcties wordenals volgt voorgesteld:
Auis de correctie van (pF +b)— —
v
^o
Ax " "
"
" b
AY " "

"

» (A+ B)

AZ " "

"

»' A

'

A

AV " " waarde van Q ' 4 ^ A
1-A
Devolledige correctieformule luidt danalsweergegevenin
figuurB. Aanalle onbekendenis de aanduiding 0 toegevoegd
hetgeen eropwijst,dat dewaarden, die hiervoor worden ingevuld
eerste schattingen zijn,verkregenuit eengrafische bewerking,
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-20dienogniet dedefinitieve waarde vertegenwoordigen.

Opm.:Eventueel zouden enkele termenvolledigheidshalve nogkunnenworden aangevuld:
A +B
Axmet:+ —
(logv -A )
o
pF+b
Aymet:+ •
(logv -A )

Deze termenworden voorlopig evenwel niet gebruikt, omdat zij
alvoorkomen in correctiesvan andere onbekendon.
De term•'^"v inhetkwadraat enalle termen,Ax,Ayenz.
1-A
• ' '
diemet eerstgenoemde term eenprodukt vormenkomenniet meer
voor omdat dezehogere machten van de As gelijknulwordengesteld.
Daarvoor de variabelen pF envanalyseresultaten aanwezig
zijnenvoorpF ,b,A enB dewaarden grafischbenaderd zijn
kunnen alle termen tussenhakenwordenberekend. Ditwordt dan
eengetalvoor de oorspronkelijke formule +5getallen diebij
AU tot enmetAZ behoren.Uit 5v a n dergelijke getallen diebij
5verschillende pF~waardenbehoren, zoumende 5onbekendenkunnenberekenen.
Het oplossen van de onbekenden
Voor elkepF-trap worden degetalwaardenberekend, waarmee
A.Utot enmetA Z vermenigvuldigd worden.Menkrijgt danbetrekkingenalsbijvoorbeeld voor pF 6.0: +C AU+C.AV-C Ax+C Ay
1
£
- C A z =F - 1.388 AU+3.054Av+ 2.387Ax+4.5Ay- 7.46 Az •5
o
+0.387

3

Numoeten de 5onbekendenwordenberekend uit 5vergelijkingen.Dit gebeurt op degebruikelijkewijze.
Menmaakt voor éénbepaalde term dewaarde indeeerstekolom gelijk,bijvoorbeeld door degetallen inelkerijte delen
door dewaarde van de eerste term in die rij. Dewaarde wordt
dan 1.Door danderijen van elkaar af te trekken,wordt deze
term geëlimineerd. Achtereenvolgens worden de termenvan deop-
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-21eenvolgende kolommen opdezewijze geëlimineerd tot eengetal maal
eenonbekende overblijft die gelijk isaan eengetalmaalF.
Hieruit wordt deonbekende berekend.
.'Jleandere onbekenden kanmen terugrekenend vaststellen.
Wanneer men eenbepaalde rijgetallen van eenandere aftrekt,v/il
dat zeggen,datmen daardoor de lijndoorhetpF -vpunt legt,dat
met derij correspondeert.
Welke rijen dient men tekiezen?
AangezienpF 0,4 de vermoedelijk grootste toevallige afwijking vertoont ishet gewenst niet lager tegaandanpF 1,0.
Verder dientmen teletten op devolgende eisen:
1—2v
1.de waarde ( _-)dient niet te hoog op telopen
2.menkiest bijvoorkeur waarnemingen, die zobreed mogelijk het
gehele traject omvatten
3.men neme slechts die waarnemingen die in degrafische bewerking
niet te zeer van derechte afwijken.
Uit deberekening komen zekere waarden voor de correctie van
de termenAU tot enm e t A Z . Deze wordenbijde oorspronkelijkewaardenopgeteld.Uit deresultaten wordt eeninzicht verkregen in hoeverre menmet zijn grafisch verkregen schatting nog vandeoplossingverwijderd is.Metbehulp vaneenfiguurkan mendannagaan,
inwelke richting de termenU tot enmet Zgewijzigd moetenworden.
Daarnawordt debewerking herhaald. Wordendeafwijkingenkleiner
danismenop degoede weg.Zijnde tekens omgedraaid, danismen
denulvoorbij enis de nieuwe waardeblijkbaar teruim gekozen.
Menkan danalsvolgt de juiste waarde interpoleren (zie figuur2 ) .
V/ilmen dezeberekening tothet eind toeuitvoeren, danbegeeft men zichin een overstelpende hoeveelheid rekenwerk,Bovendienhoudt een dergelijke oplossing maarmet 5waarnemingsparen
rekening enworden de overige drie ofvierbuitenbeschouwinggelaten.Men zou eigenlijk moeten vereffenen.Maar dit ispraktisch
alleen teverwezenlijken,wanneer ditmet een electronische rekenmachine kan gebeuren.Het onderzoek richtte zichechter op eentechniek, die met bescheiden middelenuitvoerbaar was.Datis danook
de reden,dat van de juistbeschreven rekentechniek isafgestapt,
en de oplossing in eenandere richting isgezocht.
167/1062/35/21

-22VI. De formulemet 3constanten
Inde voorafgaande hoofdstukken isaangetoond dat dowiskundige oplossingmet gebruikmaking vanformulesmet meer dan3
constantenniet tothet verwachte resultaat leidde,omdat slechts
naeen enorme hoeveelheid rekenwerk uitkomstenkondenwordenverkregen. Dit is doreden,dat van datmoment af deaandacht moer
werd gericht op deontwikkeling van de grafische bewerkingstcchniek en dat formule 3die daaraan tengrondslag ligt,tevensis
gekozen totuitgangspunt voor eenberekeningstechniek, diegeschikt zou zijn omdoor een electronische rekenmachine teworden
uitgevoerd.
Inhoofdstuk IIAisuiteengezet hoe de formule 3 :b(a-pF)=
=plogv - (l-p)log(P-v)is ontstaan. Daarnais steeds geëxperimenteerd met eenvorm van deze formule waarinv en (P-v)verschillende exponenten hebben of opwat ingewikkelder wijzeinde
formule optreden.
De formule welke thansalsuitgangspunt isgekozen,luidt
dus
b(a-pF)=plogv - (1-p)log (P-v)
of: b(a-pF)=log • V

(3)

vP

(9)

(P-v)1"?
Deze curvewordt beheerst door drie gemakkelijk tebepalen
constantena,benp endoor eenlastiger tebepalen constante P.
De oplossing van de constanten a,b enp gaat alsvolgt.
Uit dealgemene formule volgt: (zie dealgemene figuur of figuur

3).
a =pF +Pl°ffv- (1-p)loff(P-v)

(1Q)

Menkannuschrijven:
plogv -(l-p)log(P-v )

_

pFi +

L_.a= p r 2+

plogv -(l-p)log(P-v)

è

-

Aof

b(pF 1 -pF 2 )=plogv2-(l-p)log(P-v2)-plogv1+(l-p)log(P-v )of
P(logv -logv )- (1-p)[log(P-v )-log(P-v•)]
PF 1 -PF 2
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ïïanncer men (11) g e l i j k s t e l t aan:
p(logv5~logv1) - (l-p)[log(P-v5) - logÇP-v^]
PF 1 - pF 3
kanhieruit pworden opgelost.Er ontstaat daneen formule voorp
(12) (zie figuurC ) .
Wanneermen deze formule (12)voorp substitueert in (11)
ontstaat eenformule (13)voor b (zie figuurC ) .
Alsmen tenslotte de formules (12)en (13)substitueert in
formule (10)voor pF, ontstaat een formule (14)voor a (ziefiguur C).
De enige onbekende, dieuit degegeven formules niet direct
op telossen is,isP. Dewaarde hiervankan menslechtsbenaderen
door eenPin de formules in tevullen en zedoor terekenen. In
de gegeven formuleskomen JpF-waarden voor met de daarbijbehorendevocht-enluchtgehalten. Ineen normale pF-curve heeft men evenv/eldebeschikking over analyses bij 9pF-wwarden.Menkan dus een
dergelijke formule opstellen voor een combinatie van twee reeds
gebruikte plus eenandere derde pF-waarden,waarbij dein totaal
4 pF-waarden zogoed mogelijk overhet gehele traject verdeeld
worden ende twee formules aan elkaar gelijkstellen.Bij eengoed
gekozen P-waarde moet het verschil tussenbeide delen dannulzijn.
Aangezien de constante ahet sterkst door Pwordt beïnvloed zou
men hetbest de formule voor die constante kunnen gebruiken.Het
doorrekenen van deze formules gaat op zichzelf vrij snel, doch
het blijkt somsvrijlang tekunnen duren,voordat men de juiste
waarde vanPopbevredigende wijzeheeft geisoleerd.
Gebleken is,dat door het gecombineerd gebruik vanverschillende pF-waarden tegelijk, analysefouten in devochtgehaltenafwijkingen kunnen veroorzaken, die een volkomenirreële P totresultaat hebben. Tracht men de oorzaak van dezeafwijkingen te
achterhalen door beurtelings bij verschillende pF-waardenanalysefouten teveronderstellen, dangeraakt menineen doolhof van
rekenwerkwaarvan het resultaat,mocht men tot een sluitende uitkomst geraken, toch nog twijfelachtigis,omdat ergeen zekerheid
is, dat door andere correcties geenbetere teverkrijgen zou zijn
geweest.
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-24VII.Methode met constantenberekening opgrond van elke aparte
waarnoming
A. Inleiding
Bijhet verder zoekennaar eengeschikte rekenmethode,die
ervooral op gericht moest zijnde juiste waarde vanPsnelen
exact tebepalen,kwam nade ervaringen,methet doorrekenen van
deinhetvorige hoofdstuk ontwikkelde formules opgedaan, degedachte op,dat getracht moest worden deberekening niet meerte
baseren opverschillende groepen van 3of4pF-waardon metbijbehorende vochtgehalten,waaruit devoor deze groepen geldige constantenwerdenbepaald, doch de constantenteberekenen voor elk
vochtgehalte apart,waarna,onder eventuele uitsluiting vandoor
analysefoutenveroorzaakte afwijkingen, degemiddelde v/aardevan
de constantenkonden dienen voor het vindenvande juiste waarde
van P.
Eenvoorwaarde voor het slagen van deze opzet zou zijn,dat
enkele van dowaarnemingsstellen zodanig vereenvoudigd zoudenkunnenworden, dat voldoende vergelijkingen zoudenkunnen v/ordenopgesteld om de onbekende daaruit tekunnenoplossen.
Daarbijis de gedachte opgekomen om gebruik temalienvande
aanname die indebodemkunde welwordt gehuldigd, namelijk dathet
vochtgehalte bijpF =7nul zou zijnenhet vochtgehalte bij
pF =0gelijk zou zijnaanP. Erworden dustwee fictieve stollen
waarnemingen ingevoerd.Hoewel eeneerste oriënterende berekening
hoopgevende resultaten opleverde^ vooral,omdat de snelheid,waarmee de constantenkondenwordenberekend door deaanzienlijke vereenvoudiging vande formules,zeer toenam,moest dezemethode op
grond van twee overwegingen althans in dezevorm weer wordenafgewezen:
1.Het vochtgehalte bijpF f islangniet voor alle gronden
gelijk aannul.Dit zalvoor grove slibloze zandenreeds
eerder het geval zijn,terwijl zwarekleigronden pas bij
eenhogere waarde danpF 7a l n u n vocht verlorenhebben.
2.Eenvochtgehalte 0isin eenlogarithmische formuleonbruikbaar omdat log0=-»,
Hoewol de onder VIIA ontwikkelde methode als algemeen geldende
moest wordenverworpen omdat hijslechts vantoepassing is opde
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-25gevallen waarvoor de eraan ten grondslag liggende veronderstellingen niet te geforceerd zijn,had deze gedachtengangons toch
ophet spoor gebracht van eenalgemeen geldendehypothese.
Dekunstgreep, die werd toegepast om dit doel tebereiken
was, datmen eenpF koos waarvoorP-v ongeveer gelijk aanP zou
zijn eneenpF 7 waarvoor v bij voldoende benadering gelijk aan

3

3

P te stellen zouzijn.
Dit zou danbetekenen, dat v ofP-v,nul waren.Dezever'
1
3
onderstellingkan evenwel niet worden gebruikt omdat danlogv
(P-v)=-oozouworden.Maar wel zouden v enP-v gelijkgesteld
1
->p
kunnenwordenaan een fractie vanPbiivoorbeeld . • of T ^ T T
J
p
100
ofinhet algemeen—.
°
n
B. Formule
De drie constanten a,b enpworden bijgebruik van formule
(9)inhet algemeen berekend uit drie waarnemingsstellen:
-ab +bpF1 +plogv ( P - v ) =log(P-v1)
-ab +bpF 2 +plogv 2 (P-v 2 )=log(P-v2)
-ab +bpF,+plogv (P-v )=log(p-v )
t>

j

j

3

Wanneer we,zoalsin deinleiding werd aangegeven,stellendat:
P
v =— enP -v =—
P -v =P
1

P
enalsbenadering opnemendat

env,=P

3

dankrijgt men:
-ab +bA +p log— =logP

P2

- ab +bpF 2 +plogv 2 (P-v 2 )=log(P-v2)
P
-ab +bB +plog— =log —
n

P
°n

Als de veronderstellingen, die tongrondslag liggen aandeformules vandevorigemethode opgingen, dan zoubijA (=pF )v
P
gelijk zijnaan
- ,terwijlbijB (=pF )voorP-v eveneens
—-—-•zoukunnen worden genomen.
1000

Menis evenwel niet vrijinhetkiezen van At B enn.De^.e
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-26pF-waardenmoetengekozenwordenwaarv enP-v,gelijkzijnaan
P
^
eenzelfdefractie—van
n P.
Deconstantenkunnenuitdezevereenvoudigdewaarnemingsstel
lenwordenopgelost:
P2
-a+bA+plog—=logP
2
-a+bB+plog—=log—P

P

b(A-B)=logP-log—=logP
— =lognPn
=N
(15)
P2

-a+bA+plog—=logP
-a+bpF2+plogv2(P-v2)=log(P-v2)
b(A-pF2)+p(log£-logv2(P-v2))=logP-log(p-v2)

-Â T B (

A

-P

F

2)

+

2
logP-log(P-v2)=p jlog|-logv2(P-v2)l

N(pF2-A)+(A+B)(logP-log(P-v2))
P=

(A-B)(21ogP-N-logv (P-v )j

(l6'

Substitueertmendeformulesvoorbenpinéénderdrieuitgangsformulesdanontstaatvoor:
a=

logv2(P-v2)[logP(A-B)-NA]+(21ogP-N)[NpF2-(A-B)log(P-v2)]
(A-B)L21ogP-N-logv2(P-v2)j
°f
(21ogP-N)[(B-A)log(P-v )+NpF]+logv[logP(A-B)-NA]

a=

(A-B)[21ogP-N-logv2(P-v2)J

ïïekunnenhieruitzien,datwanneerv/emaardewaardenAenB
p
kunnenvaststellenwaarvoorv =P-v,=—dewaardevanbhete-e1
5 n
makkelijksttevindenis.•
MenzoumipvoorlopigkunnenschatteneneenpF-curvekunnen
tekenentegeneenlogv P -log(P-v)~ Pschaal.Decurvezoudanal
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-27enigszins recht worden enmen zou een schatting kunnenmakenvoo:1
A enBjwaardoor eeneerstebenadering vanb zouontstaan.
Met dezebenaderde b-waarde zouden aenpkunnen wordenopgelost.Voor p zou danals formule kunnen worden gebruikt formule
(17)waar bweer ingebrachtis.
logP-log(P-v2)+b(pF2-A)
P =

21ogP-logv2(P-v2)

Wanneer men deze formule voor alle combinaties doorrekent om
p enPte vinden, zoumende eerste tekening vanpF tegenlogv-log(P-v)

nauwkeuriger kunnenmaken.

Eensnellere bepaling vanbisevenwelmogelijk d,oordevwaarden te zoekenwaarbijv =P-v env =P-v .
1
3
3
Voorb vindt men als oplossing uit:

1

-a +bpF1 +plogv (P-v) =log(P-v )
-a +bpF +plogv (P-v) =log(P-v )
b(pF.,-pF )=log(P-v1)-log(P-v5)
log(P-v1)-log(P-v3)
b

-

pF 1 - P F 3

De waarde vanpF doet er niet meertoe.

VIII.Methode met gebruikmaking van standaardbladen
A. Inleiding
Het laatste stadium in de ontwikkeling vanhet onderzoek naar
het rechtmakenvan de pF-curve is voornamelijk gericht ophetvervolmaken van de methodiek zelf, waarbijgetracht is eenvooriedereenhanteerbare roetinetnethode te ontwerpen.
De grondslag van deroetinemethode bestond uit het berekenen
en tekenen van een serie standaardcurven voor alle combinaties
van de constanten a,b enpwaarbij de intervallen in de tekiezen
waarden voor de constanten zodanig moesten zijn,dat voor devereffening niet tussen de standaardcurven geïnterpoleerd behoefde te
worden.
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-28Aangezien,wanneer involumeprocenten gewerkt zouv/orden,
het aantal standaardcurven nog eens vermenigvuldigd zoumoeten
wordenmet devariatiemogelijkheid vanP,zijn de standaardcurven
uitgevoerd inprocenten vanhetporiënvolume.De te vereffenen
pF-curvenkunnen evenwel involumeprocenten wordenuitgezet.De
vorm van een curve uitgezet in delogarithme van volumeprocenten
isnamelijk volkomen gelijk aan die,uitgezet indelogarithme
vanprocenten vanhet poriënvolume.Er treedt alleen eenhorizontale verschuiving op,wanneer beide curven tot dekking gebracht
worden.Omdat alleen de constante a door Pwordt beïnvloedmoet
inhet vervolg onderscheid gemaakt worden tussena gerekend met
behulp van vochtgehaltenuitgedrukt inprocenten vanhetporiënvolume ena ben
volume ena berekend metbehulp vanvochtgehaltenuitgedrukt in
v
volumeprocenten.
B.Formule
Opgrond vanhet bovenstaande geldt:
b(a v -pF)=plogv = (1-p)log(P-v)
b(a -pF)=plogv$-(l-p)log(lOO-v$)
Om o v e r t e gaan van v n a a r vfo moet v worden g e d e e l d door itfo
van P of :
v
v% = 0 . 0 1 P

^ ^

o f V<fo

100 v

Wekunnennuschrijven:
v/
b(a

^\

n

/I00v

v-pF)=plog(-J—.—

f* log(
\ -, /100(P-v)
)P-v(1-p)
£
'-. — )

PN

b(a v - P F)=plog (v#.^ ~ ) - (1-p)log[(P-v#) .~ ^ ]
b(av-pF)=plogv#+plog- ^ - (l-p)log(P-v#)- (l-p)log

—

b(a -pF)=plogv^-(l-p)log(P-v^)+plogP-plog 100-(l-p)logP+(1-p)log100
b(a -pF)=plogv$-(l-p)log(P-v%)+ (2p-l)logP-(2p-l)log 100
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b(a -pF)-plogv^- (l-p)log(P-v#)- (2p-l)(2-logP)

plogv/o- ( I - P ) 1 O R ( P - V # )
b
_

? =pF +
a - a =£E~^~1(2v - log P)
v

p

b

0 1

De factor (2-logP)ishierbij dehorizontale verschuivingsmaat, welke optreedt,wanneer een curveuitgedrukt involumeprocenten, samenmoet vallenmet dezelfde curve,uitgedrukt inprocentenvanhet poriënvolume.

VIII. Grafische bewerkingstechniek
1. Inleiding
Het hieraan voorafgaande overzicht van dewiskundige zijde
vanhetprobleem heeft eenmin ofmeer chronologisch karakter gekregen,hetgeen niet onlogisch is,omdat uit demislukkingen om
met deaanvankelijk ontworpen formules eensnelle routinevcreffening teverkrijgen, denaderhand ontwikkelde methoden historisch
gegroeid zijn.
Bij elkewiskundige formule behoort eengrafische veroffeningsmethode.Het zal evenwel deonderzoeker weiniginteresseren hoe
dehistorische ontwikkeling van deverschillende grafische methoden
is geweest.Hij zalongetwijfeld slechtsingelicht willen worden
over demethode welke voor zijn doeleinden hetbest geschiktis,
De grafische methoden kunnen evenwel voor tweeërlei doeleinden
worden gebruikt:
1.voor deaflezing vanmeest waarschijnlijke vochtgehalten,
die bij eenpF-curve horen
2.voor de vereffening vande constanten, die depF-rechte
bepalen
Mogelijk zalindemeeste gevallen het doel van een grafische
bewerking de aflezing van de juiste vochtgehalten zijn.Vandaar
dat aan dit facet in dehieronder volgende uiteenzetting demeeste
aandacht zalworden besteed.
Deverschillende grafische bewerkingsmethoden bezitten alle
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-30hun eigenkwaliteiten. De eenmuntuit door zijneenvoud, een
tweede laat een zeer snelle bewerking toe en eenderde geeft de
nauwkeurigste uitkomsten.Het hangt geheel vanhetvraagstuk af
waarvoor eengrafische vereffeningsmethode wordt gekozen,op
welke eigenschap men denadruk legt.Teneinde zijnuiteindelijke
keus tevergemakkelijkenstellenwij onsvoor na dobeschrijving
vandeverschillende methoden eenvergelijkend overzicht tegeven,
waarin dekwaliteiten van deverschillende methoden tegen elkaar
wordenafgewogen.

IX.Grafischebewerking volgens formule (7) (hoofdstuk U I A )
1.De vereffening
De grafische bewerkingstechniek, dienaast debovenstaande
rekentechniek is ontwikkeld, heeft zeker nogredenvan bestaan
omdat daarmee op eenvoudige ensnelle wijze eenindemeeste gevallenbevredigende vereffeningkan wordenverkregen.
Uitgegaan ishier vaneenzelfde assenstelsel alsin figuur
1alleenis delog(l-v), de "lucht"-as omhoog geschoven tothet
punt waarbij 1$vocht opdelinkeras op gelijkehoogte ligt als
99$lucht opderechter en omgekeerd. Ditis gedaan omruimtebesparing tekrijgen, zodat de gehele bewerking op eennormaal vel
transparant papier kanplaatsvinden.
Voor deze bewerking is eenstandaardblad geconstrueerd waarop de vochtlijnen zijn getekend over eenlogarithmisch verdeeld
assenstelsel,met opdelinkeras uitgezet log— — — onop derechteras log (100-

— ) in tegengestelde richting (bijlage1a).

Het transparant werkblad wordt op het standaardblad gelegd
waarna deassenworden overgenomen enopdeassen de vochtgehalten
enluchtgehalten (omgerekend inprocenten vanhetporiënvolume)
worden afgezet (figuur 4). Depunten opbeide assenmet eenzelfde
pF-waarde worden vervolgens verbonden door eenlijn.Dit zijn
devochtlijnen in het voorbeeld op figuur 4» Door ditlijnenstelselmoet nueenrechte lijnworden getrokken, zodanig, dat delijnstukken,waarin deze rechte pF-curve door de getrokken vochtlijnen
verdeeld wordt,zogoed mogelijk overeenkomen met eenlineaire
pF-verdeling.
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-31Hiertoe wordt een tweede standaardblad tehulp geroepen,de
zogenaamde pF-harp waarop eenpF-verdeling voorkomt met continu
toenemende pF-eenheid (bijlage1b).
Met behulp van dezepF-harp wordenbeide verticale assen
tussen devaste puntenpF0,4e &pF 6,0 van eenpF-verdeling
voorzienwaarna depuntenmet eenzelfde pF-waarde opbeideassen
door een (denkbeeldige)lijn worden verbonden.Dit zijndegetrokkenlijnen inhet voorbeeld op figuur 5.
Vervolgens werden ophet werkblad alle snijpunten van de
vochtlijnen met bijbehorende pF-lijnenaangegeven (figuur6 ) .
Deze zullen metmin ofmeer grote afwijkingen om eenrechte lijn
gegroepeerd liggen.Door deze reeks vanpuntenwordt zogoedmogelijk een rechte lijn getrokken (1epF-lijn). Ligt dezenagenoeg vertikaal, danis deze lijnhet eindresultaat.Ligt deze
lijn evenwel schuin, danwordt debewerking herhaald. Daartoe
wordt op enige afstand van de 1epF-lijn eenhulplijn evenwijdig
aande zojuist getrokken 1epF-lijn getrokken,waarna opbeide
evenwijdigelijnenmetbehulp vandepF-harp,nuinschuine richtingtussen de vochtlijnen voorpF 0,4 enpF0,6eenpF-verdeling
wordt aangebracht (figuur 7 ) . Depunten met eenzelfde pF-waarde
op debeide lijnenworden weer door een (denkbeeldige)rechte
lijn verbonden.Van deze tweede serie pF-lijnen wordendesnijpuntenvastgesteld met devochtlijnen met eenzelfde pF-waardo.Zonodig worden deze (denkbeeldige)pF-lijnen daartoe verlengd. Door
deze tweede puntenreeks wordt opnieuw zogoed mogelijk oenrechte
lijngetrokken.Ditis dande definitieve pF-curve (figuur8 ) .
Dezewordt met behulp van depF-harp tussen devochtlijnen voor
pF 0,4 e n pF0,6 van eenpF-verdeling voorzien. De vereffende
vochtpercentageskunnen voor elkepFworden gevonden,doorhet
werkblad weer ophet standaardblad teleggen enbijelkepunt
van deaangebrachte pF-verdeling op dedefinitieve pF-curve het
vochtgehalte af telezen opde vochtlijnen vanhet standaardblad.
Men heeft nu devereffende vochtgehalten inprocenten van
hetporiënvolume,Door deze tevermenigvuldigen met 0,01 Pvindt
men devochtgehalten in volumeprocenten.
Hetkan voorkomen dat de snijpuntenreeks,waardoor de eerste
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pF-curvo moetworden getrokken bijlager wordende pF-waarden
steedsmeer van derechtepF-lijnafwijken.Indatgevalishet
poriënvolume verkeerd gekozen enzaldegehele bewerking opgrond
vaneenbetere waarde vanhetporiënvolume herhaald moeten worden
totdat de gehelepuntenreeks opbevredigende wijze door de rechte
wordt weergegeven (bijlage 1c),Deuitgezette vochtgehaltenopde
vochtas zullen door eengewijzigd poriënvolume geenwijziging ondergaan,doch deligging vande (P-v)waarden opdeluchtaswordt
inbelangrijke mate gewijzigd door degebruikte waarde vanhet
poriënvolume.Door eennieuwekeuze vanPismeninstaatpunten
bijlagepF-waardeninhetverlengde van depuntenbijhogerepFwaarden tebrengen.

Aflezing der constanten
Bijhet aflezenvande constanten moetmenhet volgende in
het ooghouden:Inde formules,dieaandezebewerking tengrondslagliggen,zijnAenBpositief.Dezewordenvaneenminteken
voorzien,wanneer depF-as eenpositieve hellingheeft.
Dewaarde vanbwordt positief,alsdezebijdepF opgeteld
moet worden omhetpunt tekrijgen,waar depF-as delog— ~ — as
snijdt, (wanneer duspF =0tussen debeide vertikale assen ligt)
en

negatief,als deze vanpF afgetrokken dient teworden, (als

duspF =0buiten devertikale assen valt).
Dewaarde vanbwordt eveneensnegatief,alsdohellingvan
depF-asnegatief is.Dewaarde vanb is danop delinkeras afte
lezen enzeerhoog (zie figuur 9). Voor hetuitmeten van degrootteder constantenA enBwordt nogeenderdeasgetrokken vanhet
punt ïfoop devochtasnaar 1$opdeluchtas.Dezeasis dezelfde
als dehorizontale lijndoorbeide assenin figuur 1.
Inbijlage 1cis eenvoorbeeld geheeluitgewerkt.

Opmerkingen
Men zalhebbenkunnen opmerken,datinhet gegevenvoorbeeld
de 100-vpunten opdelog ( 1 0 0 — = ~ )asnietalswerkelijke luchtgehalten zijnaangegeven.Deredenhiervanis,dathet makkelijker
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-33is om de luchtgehalten alsvochtgehalten tebenoemen.Immers,
100v . . .
„
wanneermenlog— - — uitzet opdde
< log (100-— r — ) as,danzet
menin feite het luchtgehalte uit.
Naderhand ishet werkbladmet devochtlijnen nog enigszins
gewijzigd,enwel zodanig, datniet meer de 99%lijnhorizontaal
kwam teliggen,doch de 50%lijn (ziebijlage 1d).De werkwijze
verandert hierdoor evenwel niet.De reden vandeze verandering
was, dat hierdoor het traject tussen 20%en 80%v/atwerd uitgerekt
en desnijdingshoekvan der^ - a s m e t devochtlijnen wat rechter
werd.Daardoor konden demeesteuit te zettenenaftelezenvochtgehalten enluchtgehalten die-juistindat traject voorkomen,wat
nauwkeuriger wordenbeoordeeld. Ophet oude standaardbladlaghet
accent vandeafleesnauwkeurigheidwat teveelophet traject van
0 - 10%en90-100%.
De geschetste bewerking vandeanalysedjfers,die gebruik
maakt van eennomogram met tweeevenwijdige eneenderde hellende
rechte gaatuit vandemeest soepele formule voor depF-curve.Het
aanpassingsvermogen vandeze lijnis groot,maar dephysischebetekenis vande formuleis gering. Zolangmenalloenoengoedeaanpassing zoekt,isdezebewerking voldoende.Wilmonmet de pF-curve
verder rekenen, ofde constanten die worden gevondenmet eenfysische eigenschap vande grond vergelijken, dankan de eenvoudiger
pF-formulc beter worden gebruikt.De eenvoudiger formule vereist
echter eenwat gecompliceerder analyse.
Ook bijde grafische methode ontmoet mendebezwaren. Devoornaamste daarvan isdezelfde diebij derekentechniek zoveel moeite
veroorzaakten enwel de onzekerheid omtrent het juisteporiënvolume,
Eente groot of teklein gekozenporiënvolumeveroorzaakt inhet
onderste deel vandepF-lijn eenafbuiging respectievelijknaar
rechts ófnaar links.Een juiste benadering vanhet poriënvolume
is alleen tastender wijze tevinden,wat vaak enkele herhalingen
vande gehele bewerking met zichbrengt.Bovendien is gebleken
dat als gevolg van onjuiste waarden vanP en vanhetnulpunt van
de vochtschaal in extreme gevallen de geconstrueerde pF-lijnmeer
dehorizontale richting gaat naderen.Erworden danaflezingenge-
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