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SUMMARY

"Research on the use of PVDF as a basic material for ultrasound

transducers."

The principle of ultrasound transmission tomography can be used

to obtain cross-sectional images of the human body. Ultrasound

transducers transfer the electrical signals to acoustical

signals and vice versa. These transducers usually consist of

ceramic materials which can be given piezo-electric properties.

In order to improve and speed up the measurements it is

necessary to make a transducer array. To accomplish this, other

transducer materials must be found since it is quite difficult

to produce an array of ceramic transducers.

During this research polyvinylidene fluorid (PVDF) was being

looked at as a new transducer material for this application. On

the basis of a literature investigation and some experiences of

other people a picture has been formed of the possibilities of

PVDF. Also some transducers have been produced in order to

learn about the production-process and to be able to do some

measurements.

In connection with the literature investigation and the

experiences with the home-made transducers a list of advantages

and disadvantages of PVDF in comparison with ceramic

transducers arose. PVDF appears to be suitable as a basic

material for the use in a receiving transducer. Compared to

ceramic transducers, however, the signals from these

transducers require additional amplification. For the use in a

transmitting transducer PVDF is not very suitable. So, for the

time being these transducers have to be made of ceramic

materials.

Since not all the aspects of the production-process are fully

controlled and understood a list of recommendations is given

for further research.
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SAMENVATTING

Voor het afbeelden van doorsneden van menselijke lichaamsdelen

kan het principe van ultrasone transmissie-tomografie gebruikt

worden. Voor het omzetten van elektrische naar akoestische

signalen en vice versa wordt gebruik gemaakt van ultrasone

transducers. Tot nu toe werden die gemaakt van pi~zo-elektrisch

gemaakte keramische materialen. Om de tomograaf te verbeteren

en vooral sneller te maken, is het nodig dat er andere trans

ducervormen gerealiseerd worden, namelijk transducer-arrays.

Aangezien dat met keramische materialen zeer moeilijk is, moet

naar een nieuw transducer-materiaal gezocht worden.

In dit onderzoek is polyvinylidene fluoride (PVDF) als trans

ducer-materiaal voor de genoemde toepassing onder de loep geno

men. Aan de hand van een literatuur-onderzoek en ervaringen van

derden is een beeld geschetst van de mogelijkheden van PVDF.

Ook zijn enkele transducers zelf gemaakt om metingen aan te

verrichten en orr zelf het produktie-proces te leren beheersen.

Naar aanleiding van het literatuur-onderzoek en de eigen metin

gen en ervaringen bij het maken van de PVDF transducers is een

lijst ontstaan van voor- en nadelen van PVDF ten opzichte van

keramisch materiaal. Uiteindelijk is gebleken dat PVDF geschikt

is om te gebruiken als basis-materiaal voor ontvangst-trans

ducers. De signalen van dit soort transducers vragen ~an weI om

extra versterking ten opzichte van die van keramische materi

alen. Voor de zender moet voorlopig nog gebruik gemaakt worden

van een keramische transducer omdat PVDF hiervoor zonder extra

aanpassingen niet geschikt is.

Omdat nog niet aIle facetten van het produktie-proces beheerst

worden, is een lijst met aanbevelingen gegeven voor verder

onderzoek.
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1 _ INLEIDING

1.1 HET ONDERZOEK AAN EEN ULTRASONE TOMOGRAAF

In de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) wordt onderzoek

verricht aan ultrasone tomografie. Dit is een afbeeldings

techniek die gebruik maakt van ultrageluid om afbeeldingen van

doorsneden te maken van menselijke organen. Ultrageluid is

geluid met een frequentie die hoger is dan het menselijk oor

kan horen en voor ultrasone tomografie wordt in het algemeen

gebruik gemaakt van geluid met een frequentie tussen 1 en 10

MHz. Omdat geluid van deze frequentie in Iucht zeer snel wordt

uitgedempt moeten de zend- en ontvangst-transducers recht

streeks of via water kontakt maken met de patient. Dit is de

reden dat een ultrasone tomograaf in een waterbad wordt opge

bouwd. Bij ultrasone afbeeldings-technieken wordt meestal

gedacht aan de puIs-echo methode, waarbij een geIuidspuls wordt

uitgezonden en de echo's ontvangen worden om informatie te

verschaffen over het weefsel waar doorheen de puIs zich

beweegt. Men kan dit vergeIijken met een radarsysteem.

In de vakgroep EME wordt echter met behulp van een tomograaf op

een andere manier een afbeelding van een doorsnede van het

weefsel verkregen. [1] Bij de tomograaf wordt gebruik gemaakt

van de kleine verschiIIen in geIuidssneIheid die de verschil

Iende weefselstrukturen vertonen. De tomograaf is opgebouwd

rond een zend-transducer en een ontvangst-transducer recht

tegenover elkaar opgesteld met daartussen het te meten objekt.

De tijd die een geIuidspuls nodig heeft om van de ontvanger

naar de zender te komen wordt de Iooptijd genoemd. Door deze

Iooptijd op de hierna beschreven wijze te meten, wordt met
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behulp van de tomograaf informatie verkregen over de snelheids

verde ling binnen het objekt.

De puIs, zoals die aan de uitgang van de ontvangst-transducer

te zien is, ziet er uit als in figuur 1.1.

~-----

figuur 1.1

De vorm van de ontvangen puls aan de uitgang van de
ontvangst-transducer.

De looptijd door het objekt kan gemeten worden door de ont

vangen geluidspuls te gebruiken om de zender te triggeren. Door

middel van drempel-detektie wordt de puIs waargenomen. Op het

moment dat het signaal boven de drernpel komt, wordt de zender

getriggerd. Het systeern is nu een gesloten Ius, zodat het gaat

rondzingen waarbij de rondzing-frequentie aIleen maar bepaald

wordt door de looptijd van het geluid van de zender naar de

ontvanger. Deze looptijd is op z~Jn beurt weer afhankelijk van

de konstante geluidssnelheid in het water en de geluidssnel

heden in het objekt. De frequentie wordt gerneten door een vast

aantal pulsen te tellen en tegelijkertijd een klok te laten
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lopeno Als de laatste puIs ontvangen is wordt de klok gestopt.

Hoe groter het aantal pulsen is dat geteld wordt, hoe nauw

keuriger de frequentie, en dus de looptijd, gerneten kan worden.

Als nu beide transducers al rnetend in de richting loodrecht op

de geluidsbundel langs het objekt geschoven worden, wordt een

eendirnensionale projektie van de geluidssnelheids-verdeling in

het objekt verkregen. Door deze procedure rneerdere rnalen te

herhalen, waarbij de transducers steeds onder een kleine hoek

verdraaid worden rondorn het objekt, wordt een hele serie pro

jekties verzarneld. Met behulp van deze serie projekties kan een

tweedirnensionale doorsnede van het objekt berekend worden. Het

principe is geschetst in figuur 1.2. In de figuur zijn drie

projekties onder verschillende hoeken getekend. In de praktijk

worden veel rneer projekties gebruikt voor het afbeelden van een

doorsnede.

positie .nformatte

pulsgeoerator

projektie 1
Il-- _
I _

zend-transducer ....... "- .q.
" o·\."'(Q

\-,~...:.

'\ '(O~

\,
J

I
.J <Rli'

...~.
"IJ.....

<c.,
one-shot

tngger

frequenhe
teller

komputer

figuur 1.2

Principe van een ultrasone tomograaf die gebruik maakt
van de verschillen in geluidssnelheid in verschillende
weefselstrukturen. [1J
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Het kontrast in de afbeelding van de doorsnede is een maat voor

de geluidssnelheids-verdeling in het gemeten objekt.

Hetzelfde principe met dezelfde meetprocedure kan toegepast

worden voor het meten van de frequentie-afhankelijkheid van de

demping die de geluidspuls ondervindt. Bij de "dempings"meting

wordt de periodetijd van de ontvangen puIs gemeten. Dit is een

maat voor de "demping" omdat bij demping een frequentiever

schuiving optreedt. am de periodetijd te meten, worden de tijd

stippen van de nuldoorgangen van de ontvangen puIs waargenomen.

Het kontrast in de afbeelding is nu een maat voor de "dempings

verdeling" in het objekt.

Een uitgebreide beschrijving van de meetopstelling is te vinden

in [2], [3] en [4]. De rekonstruktie van een afbeelding uit de

projekties wordt beschreven in [5].

1.2 HET VERBETEREN VAN DE TOMOGRAAF

De meetprocedure zoals die hier beschreven is vergt nogal veel

tijd. Een pati~nt zou het te meten lichaamsdeel dan gedurende

lange tijd stil moeten houden in de waterbak. Dit is vooral te

wijten aan de verschillende translatie- en rotatie-bewegingen

die de transducers moeten maken. am de procedure te versnellen

moet er een andere meetprocedure gezocht worden. Een van de

meest voor de hand liggende mogelijkheden is het geb~uik van

een array van ontvangst-transducers. Wanneer namelijk een array

van transducers, bijvoorbeeld in de vorm van een halve cirkel,

wordt toegepast kan de tijdrovende translatiebeweging achter

wege blijven. Het principe is geschetst in figuur 1.3. De

verschillende elementen van het ontvangst-array kunnen nu elek

tronisch worden afgescand. Natuurlijk moet dan ook het algo

rithme, dat van de eendimensionale projekties een plaatje van
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de doorsnede maakt, aangepast worden. De enige mechanische

beweging die nog overblijft, is de rotatie rond het objekt.

Aangezien het elektronisch scannen van een ontvangst-array

sneller kan gebeuren dan het heen en terug transleren van de

transducers, heeft de maatregel een versnelling van de meetpro

cedure tot gevolg.

ont~angst-array

J

zender

figuur 1.3

De ultrasone tomograaf opgebouwd rond een zend-transducer
en een array van ontvangst-transducers.

Een ander voordeel van het achterwege blijven van de trans

latie-beweging is dat er twee motoren minder nodig zijn waar

door de trillingen hiervan de meting niet meer kunnen ver

storen. Ook de zogenaamde "baanfout", die ontstaat doordat de

transducers bij het transleren niet precies tegenover elkaar of

op dezelfde afstand van elkaar blijven, hoeft maar ~~n keer

gemeten te worden omdat deze konstant blijft.
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De transducers die op het ogenblik de elektrische puIs omzetten

in een akoestische en andersom zien er uit als in figuur 1.4.

PVC of roestvrlJstalen oolS

PXE-5
schljfJe

figuur 1.4

Opbouw van een transducer zoals die gebruikt wordt in de
ultrasone tomograaf.

Het keramische plaatje PXE-5 vertoont pi~zo-elektrische eigen

schappen en kan elektrische spanningen omzetten in mechanische

trillingen en vice versa. De zend-transducer wordt aangestuurd

met een korte puIs, waarna het pi~zo-elektrische plaatje gaat

trill~n in zijn eigenfrequentie. De eigenfrequentie hangt

direkt samen met de geluidssnelheid in en de dikte van het

plaatje. De backing zorgt ervoor dat het kristal gedempt wordt,

zodat de trilling niet te lang duurt, en dat er geen ongewenste

reflekties optreden die de uitgezonden geluidspuls nadelig

kunnen beinvloeden.

Het maken van een transducer-array heeft met de bestaande

technieken en materialen voor zeer veel problemen gezorgd. Het

tot nu toe gebruikte transducermateriaal was PXE-5 dat zeer

bros is en dus gemakkelijk breekt, zeker als er sleuven in zijn

gezaagd om de verschillende elementen van het array mechanisch

van elkaar te scheiden.
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1.3 DE ONTDEKKING VAN PVDF

Pi~zo-elektriciteit is het vermogen van een materiaal om van

vorm te veranderen als dit materiaal blootgesteld wordt aan een

elektrisch veld, en om een elektrisch veld te genereren als het

mechanisch vervormd wordt.

Meer dan honderd jaar geleden ontdekten de gebroeders Jacques

en Pierre Curie pi~zo-aktiviteit in kwartskristallen. Een

andere fransman, Langevin, ontwikkelde de eerste praktische

toepassing van pi~zo-elektriciteit, namelijk een kwarts zender

en ontvanger voor geluid onder water, de eerste sonar. Door

Fukada werd in 1955 pi~zo-elektriciteit ontdekt in polymeren.

Dit was de start voor nieuwe onderzoekingen op dit gebied. Ook

alledaagse materialen zoals hout en bot bleken pi~zo-elektri

sche eigenschappen te bezitten. Het pi~zo-elektrische effekt in

bot is ontdekt doordat de groei van een bot bij een breuk

gestimuleerd kan worden met behulp van een elektrisch veld.

Gedurende de zestiger jaren werd er veel aandacht besteed aan

pi~zo-elektriciteit in organische materialen, met name in poly

meren. Een Japanse onderzoeker, Kawai, ontdekte in 1969 een

zeer grote pi~zo-aktiviteit in een gepolariseerd homopolymeer

vinylidene fluoride (PVDF). [6] Of schoon het al achtien jaar

geleden is dat Kawai deze ontdekkingen deed is PVDF, ondanks

onderzoekingen naar andere polymeren en naar de effekten van

verontreinigingen in deze polymeren, nog steed de aanvoerder op

de lijst van pi~zo-elektrischematerialen. [7], [8]

1.4 BET DOEL VAN BET AFSTUDEERONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is te bekijken of PVDF voor toepas

sing in de ultrasone tomograaf geschikt zou zijn. Daarbij moet

ook de bovengenoemde verbetering in de tomograaf in aanmerking

genomen worden. Wellicht is het met behulp van PVDF betrekke-
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lijk eenvoudig om een transducer-array te maken. Omdat het al

bekend is dat PVDF niet zo goed als zender te gebruiken is,

wordt in eerste instantie gedacht aan het gebruik van PVDF als

basismateriaal voor de ontvangst-transducer. Onderzocht moet

worden of PVDF gunstiger eigenschappen bezit dan keramisch

materiaal en hoe deze gunstige eigenschappen benut kunnen

worden in de ultrasone tomograaf. Ook moe ten natuurlijk de

nadelen van PVDF ten opzichte van keramisch materiaal bekeken

worden.

Door het doen van een uitgebreid literatuuronderzoek is uitge

zocht wat tot nu toe de ervaringen van verschillende onderzoe

kers zijn geweest met betrekking tot PVDF. Als resultaat hier

van zijn de hoofdstukken 2 en 3 ontstaan, waarin respektieve

lijk de eigenschappen en de toepassingen van PVDF ter sprake

komen. Er is ook persoonlijk kontakt geweest met de medische

fakulteit van de rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, waar

al enige tijd ervaring aanwezig was met het maken van PVDF

transducers. Samen met het literatuuronderzoek vormt dit de

basis voor hoofdstuk 4 waarin de produktie van PVDF transducers

beschreven wordt, en voor hoofdstuk 5 waar aIle voor- en na

delen van PVDF nog eens op een rijtje zijn gezet. Aan de hand

van het literatuuronderzoek en het kontakt met Maastricht is

geprobeerd zelf transducers te maken en te kijken wat de eigen

schappen daarvan zijn, in vergelijking met de keramische trans

ducers, en in vergelijking met de resultaten die in Maastricht

en in de literatuur bereikt werden.

De resultaten van deze experimenten staan vermeld in hoofdstuk

6. Tenslotte bevat hoofdstuk 7 enkele konklusies die naar

aanleiding van dit onderzoek getrokken kunnen worden en enkele

aanbevelingen voor verder onderzoek.
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2 _ DE STOFEIGENSCHAPPEN VAN PVDF

2.1 DE MOLEKUULSTRUKTUREN

Polyvinylidene fluoride, PVF 2 of PVDF, is een polymeer dat

bestaat uit een herhalende groep CH 2 - CF2 • Het monomeer heeft

een groot dipoolmoment van ongeveer 7,56 * 10-30 Cm. Het

polymeer bestaat uit een keten van monomeren waarbij de groepen

hoofdzakelijk "kop aan staart" gaan liggen. Het polymeer heeft

dus ook een groot dipoolmoment.

PVDF kan op ten minste drie verschillende manieren "kristalli

seren". Deze drie verschijningsvormen worden de alfa, beta en

gamma fasen of respectievelijk (zij het onlogisch) vorm II, I

en III genoemd. In figuur 2.1 is het verschil tussen de alfa en

de beta fase te zien. Omdat de gamma fase geen regelmatige

molekuul-struktuur kent is deze niet afgebeeld.

De meest voorkomende vorm is de alfa fase die automatisch

onstaat als het gesmolten polymeer afkoelt. De alfa fase is

niet gepolariseerd omdat de groepen antiparallel naast elkaar

liggen zodat aIle dipoolmomenten elkaar opheffen.

Mechanische deformatie en blootstelling aan een groot elek

trisch veld bij een hoge temperatuur kan bij een groot aantal

molekulen de alfa fase in de beta fase doen overgaan. De in het

molekuul aanwezige dipolen worden bij een hoge temperatuur

makkelijker draaibaar. (zie hoofdstuk 4.) AIle dipoolmomenten

komen dan parallel te liggen hetgeen resulteert in een gepola

riseerd polymeer met een dipoolmoment van 6,9 * 10-30 em lood

recht op de as van het molekuul. [7], [9]
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4It :[
.. :F

(~

figuur 2.1

• :H

Holecuulstructuren van de alfa lase (a) en de beta lase
(b) van polyvinylidene fluoride.

2.2 FERRO-ELEKTRICITEIT

Bij ferro-elektrische stoffen hebben de naburige atomaire elek

trische momenten de neiging om evenwijdig aan elkaar te gaan

liggen. Boven de ferro-elektrische curietemperatuur wordt de

warmtebeweging van de atomen zo groot, dat de koppeling tussen

de atomaire elektrische momenten verdwijnt. Er ontstaan beneden

de ferro-elektrische curietemperatuur gebiedjes die spontaan

gepolariseerd zijn. Deze gebiedjes zijn analoog aan de Weissge

biedjes bij ferromagnetische stoffen. Doordat de polarisatie

richtingen van de gebiedjes willekeurig zijn, is de totale

polarisatie van de stof toch nul. Bij ferro-elektrische stoffen
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is Er niet konstant en is dus het verband tussen E en D niet

lineair. Terwijl "normale" waarden van Er tussen 1 en 100

liggen is dat bij een ferro-elektrische stof afhankelijk van de

veldsterkte met maximale waarden van 103 tot 104
• Wordt bij

deze stoffen D uitgezet tegen E, dan is de hysteresis Ius te

zien zoals die in figuur 2.2 geschetst staat.

of

E

liguur 2.2

Hysteresis lus van een lerro-elektrische stole

De kromme 1 wordt de aanloopkromme genoemd. Als E weer tot nul

afneemt, behoud D nog een positieve waarde Dr waarvan de bij

behorende polarisatie Pr de remanente polarisatie genoemd

wordt. D wordt pas nul bij het koercitieve veld Ee •

Een voorbeeld van een ferro-elektrisch materiaal is bariumtita

naat, BaTi03 • Gestrekt PVDF kan als een ferro-elektrisch poly

meer geklassificeerd worden omdat de atomaire dipolen draaibaar

zijn, en PVDF de in figuur 2.2 geschetste hysteresis Ius ver

toont. Bij kamertemperatuur is het ko~rcitieve veld bij PVDF

ongeveer gelijk aan 1 MV/cm. De verzadigingspolarisatie Ps
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ligt normaal gesproken tussen 50 en 70 mC/m2
• [9], [10] , [11]

Beneden de curietemperatuur zijn de molekulaire dipolen van een

ferro-elektrisch materiaal ori~nteerbaar door middel van een

elektrisch veld. Als de ori~ntatie van de dipooltjes verandert,

verandert hiermee de polarisatie van het materiaal. Als deze

ori~ntatie-veranderingveroorzaakt wordt door temperatuurs

veranderingen in het materiaal, wordt gesproken van pyro-elek

triciteit. Is een mechanische druk de oorzaak dan spreekt men

van pi~zo-elektricitei t. [12]

2.3 PYRO-ELEKTRICITEIT

Gepolariseerd PVDF folie kan gebruikt worden als infrarood

detektor. Als infrarood straling geabsorbeerd wordt in het

folie, stijgt de temperatuur van het folie en ontstaat er via

het pyro-elektrisch effect een elektrisch signaal. Om van PVDF

een geschikte infrarood transducer te maken, moet er wel voor

gezorgd worden dat het folie genoeg warmte absorbeert. Dit kan

bijvoorbeeld bereikt worden door het aanbrengen van een zwarte

absorptielaag. [13] De pyro-elektrische konstante p wordt gede

finieerd als de polarisatie-verandering gedeeld door de tempe

ratuurs-verandering:

6P = OPI oT = (l/A) ( oQI oT)

Hierbij is A de oppervlakte van de transducer en oQ/.oT de

afgeleide van de ladingsverschuiving naar de temperatuur. Bij

biaxiaal gestrekt folie is de maximaal bereikbare waarde voor

de pyro-elektrische konstante ongeveer 28 ¥Cm-2 K- 1
, terwijl dat

voor uniaxiaal gestrekt folie ongeveer 45 llCm-2 K- 1 is. [14]

(Voor de begrippen uniaxiaal en biaxiaal strekken zie paragraaf

4.1.) Aangezien het pyro-elektrische effekt van PVDF niet van

belang is voor dit onderzoek, wordt er verder niet op ingegaan.
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Wanneer transducers gemaakt moeten worden voor gebruik op zeer

lage frequenties, kan het pyro-elektrisch effekt een storende

invloed hebben. Er zijn echter methoden om die invloed te

omzeilen. (zie hoofdstuk 3.)

2.4 PIEZO-ELEKTRICITEIT

Mechanische vervorming van een pi~zo-elektrischmateriaal ver

oorzaakt een elektrische oppervlakte lading, en vice versa

veroorzaakt een aangelegd elektrisch veld een vervorming van

het materiaal. Als de richting van de mechanische druk omkeert,

verandert ook het teken van de ladingsverschuiving. Andersom

geeft een elektrisch veld van tegengesteld teken een mechani

sche vervorming in de andere richting. Pi~zo-elektriciteit is

dus ook verbonden met de richting van de struktuur van het

materiaal en daarom kunnen vaste stoffen met een puntsymmetri

sche struktuur of amorfe, i.e. ongeordende, stoffen nooit

pi~zo-elektrische eigenschappen vertonen. Daarentegen treedt

het effekt op in aIle stoffen met een permanent elektrisch

dipoolmoment zoals ferro-elektrische stoffen. Na strekken en

polariseren blijkt PVDF een zeer sterk pi~zo-elektrisch effekt

te vertonen dat enkele orden groter is en langer stabiel blijft

dan dat van enkele andere polymeren zoals polyvinylchloride

(PVC) of polykarbonaat . [7]

2.5 DE PIEZO-ELEKTRISCHE KONSTANTEN

Er bestaan vier verschillende pi@zo-elektrische konstanten die

de relaties aangeven tussen de mechanische grootheden en de

elektrische grootheden. Deze grootheden zijn als voIgt gedefi

ni@erd:
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de mechanische spanning of druk: T in N/m 2

de relatieve verlenging: S dimensieloos

de elektrische veldsterkte: E in Vim

de dHHektrische verplaatsing: D in C/m2

Uit deze grootheden worden de vier pi~zo-elektrische konstanten

afgeleid. Wanneer de kracht van de mechanische druk in de

lengterichting op een lange rechte staaf werkt, dan is de druk

T gedefini~erd als de kracht F gedeeld door het oppervlakte van

de doorsnede van de staaf A. De relatieve verlenging S is de

lengteverandering 6L gedeeld door de totale lengte L. De ver

houding tussen T en S wordt de Young-modulus Ey genoemd:

T = F/A s = 6L/L Ey = TiS = FL/A 6L

Werkt de kracht op een voorwerp door middel van een hydrostati

sche druk p, dan is T gelijk aan deze druk en S gelijk aan de

volumeverandering van het voorwerp gedeeld door het volume. De

verhouding tussen T en S wordt nu de bulk-modulus Kb genoemd:

T = p S = - 6V/V Kb = TiS = -pVI 6V

In het algemeen wordt voor de verhouding van de relatieve

lengte- en/of dikteverandering van een voorwerp als gevolg van

een mechanische druk de term elastische kompliantie s gebruikt:

S = sT

De pi~zo-elektrische relaties kunnen met behulp van thermodyna

mische wetten afgeleid worden en zien er dan als volgt uit:
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s = Sf T + dE S = So T + gD

D = dT + ET E E = -gT + ~TD

T = c[ S - cE T = Co S - hD

D = eS + Es E E = -hS + ~sD

Hierbij betekent as de grootheid a bij konstante B. De

elastische stijfheid c wordt gegeven door c = lis, en ~ = liE .

Uit deze relaties worden de vier verschillende pi~zo-elektri

sche konstanten afgeleid [15]:

d = 051 a E) T = oDI aT) [ in e/N of m/V
g = (- oEI aT) 0 = 051 aD) T in Vm/N of m2 Ie

e = (- oTI oE) s = ( oDI 05)[ in e/m2 of N/Vm

h = (- oTI aD) s = (- oEI 05 )0 in Vim of N/e

Wanneer het elektrische veld gelijk aan nul is, kan de kon

stante d ook gezien worden als de verhouding tussen de verande

ring van de polarisatie P en de aangebrachte mechanische druk T:

~P = dT ,als E = 0

De twee meest gebruikte konstanten bij transducer-toepassingen

van de pi~zo-elektrische eigenschappen zijn d en g. Deze kon

stanten zijn aan elkaar gerelateerd door de vergelijking:

g = diE

Aangezien krachten en velden vektoren zijn, heeft het zin om

een ko5rdinatenstelsel te defini~ren en de richtings-afhanke

lijkheid van de pi~zo-elektrische konstanten te bekijken. In

figuur 2.3 staan de ko5rdinaat-assen getekend bij een stukje
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PVDF film. De film ligt in het 1,2 vlak en is gepolariseerd in

de 3 richting.

3

; 2
~------------------ ---r---

/
/,

/
/

tttttt p

figuur 2.3

Het ko8rdinatenstelsel bij een stukje in de 3 ricbting
gepolariseerde PVDF film.

De mechanische spanning Tj is nu gedefinieerd als:

= mechanische kracht in de j richting
oppervlakte

De mechanische verlenging Sj is als volgt gedefinieerd:

= toename van de lengte in de j richting
lengte in de j richting

Zie [16]. De verandering in polarisatie 6P als gevolg van een

mechanische spanning T kan als volgt omschreven worden.



6

6P i = r: d 1j T j
j = 1

- 26 -

,waarbij Ej = 0

Hierbij stellen i=l, 2 en 3 de drie richtingen in het ko8rdi

natenstelsel voor. Ej is het elektrische veld en d 1j zijn de

pi~zo-elektrische konstanten. De zes j indices korresponderen

met de drie drukspannings-richtingen en de drie schuifspan

nings-richtingen.

Aangezien met het gekozen ko8rdinatenstelsel de elektroden op

het folie in het 1,2 vlak liggen, kunnen aIleen ladingsver

schuivingen in de 3-richting gemeten worden en zijn aIleen de

konstanten van belang waarvoor geldt: i=3.

Voor de grootte van de verschillende pi~zo-elektrische konstan

ten wordt verwezen naar tabel 4.1 in hoofdstuk 4.

Figuur 2.4 laat de verschillende vervormingen en drukken zien

met de daarbij behorende pi~zo-elektrische konstanten. Uit de

figuur wordt duidelijk wat het verschil is tussen de grootheden

T en S. De figuur is niet bedoeld om een voorstelling te geven

van de werkelijke situatie aangezien aIle effekten tegelijker

tijd optreden.

Voor uniaxiaal gestrekt PVDF folie zijn de drie pi~zo

elektrische konstanten d 31 , d 32 en d 33 in figuur 2.5 uitgezet

als funktie van de remanente polarisatie P r • Te zien is dat

d 32 = 0,1 d 31 en dat d33 = -1,5 d 31
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d31 d33 f T]

- [t~~--]~~]]~'
~-------

Ii t p] 11
.. _______4

l
T2=T] = 0 T, =T2=0

e31 e33
f $]

-[] t p] []~ [_-_-~~f~!~]
1

$2 =$]=0 $, =$2=0

transversaal effekt Longihllinaal effekt

figuur 2.4

Ven'ormingen en mechanische drukken met de daaraan
gerelateerde piezo-elektrische konstanten. [12J

30 r---------::,.------,

20 40 60 80

Pr (mCl m2 j

10

15

20

25

z-w
c.

figuur 2.5

Afhankelijkheid van de piezo-elektrische konstanten d31 ,

d32 en d33 van de remanente polarisatie Pr • [12J
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Door een drukpuls door een dik gepolariseerd PVDF folie te

sturen en gebruik te maken van de pi~zo-elektrische eigenschap,

kan de homogeniteit van de polarisatie gemeten worden. In

figuur 2.6 is de ladingsstroom ilt) als gevolg van een drukpuls

met een duur van slechts enkele nanoseconden te zien.

itt)

f\ I ilt)=O rt\ 1-
\ /"

v ,

\
\.

- t (10ns/ul

figuur 2.6

Ladingsstroom ift) als gevolg van de propagatie van een
drukpuls met een lengte van enkele nanoseconden door een
PVDF transducer met een dikte van 110 ~m. [llJ

Het is te zien dat op het moment dat de drukpuls zich in z~Jn

geheel door het folie beweegt, de ladingsstroom gelijk aan nul

is. Dit houdt in dat de plaats van de drukpuls in het folie

niet van invloed is op het effekt dat op de elektroden gemeten

wordt. Dat wil zeggen dat de pi~zo-elektrische konstante en

daarmee ook de remanente polarisatie geen funktie is van de

plaats in het folie. [11]

Als aan de hydrostatische kondities voldaan is, T1 = T2 = T3 '

kan de hydrostatische ko~ffici~nt gedefini~erd worden als
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d h = d 31 + d n + d 33 • [17] Omdat het teken van d 33 tegengesteld

is aan de tekens van d 31 en d 32 , kan de hydrostatische

ko~ffici~nt laag zijn terwijl de pi~zo-elektrische konstanten

toch hoog zijn. [18]

In figuur 2.7 is te zien hoe de hydrostatische konstanten d h en

gh en de dielektrische konstante Er afhangen van de druk.

14 7,0 0,Q75

~ 13 6,5 a. 0,070
10W

r-.~
;:r :r

12 -'- 6,0 "t:l 0,065 <-. n 3Er ..... .....
-~---

z z

11 -- ----~- 5,5 0,060
_gh --- -10 -- 1-5,0 0,055----

9 l45 0,050
0 10 20 30 40 50 60 70 '

druk (MPa)

figuur 2.7

De hydrostatische en di~lektrische konstanten van PVDF
als funktie van de druk. [19]

De invloed van hoge drukken op de konstanten blijkt klein te

zijn. Dit maakt het folie ook geschikt voor het maken van

transducers die in een omgeving met een hoge druk moeten

opereren.
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2.6 DE ELEKTROHECHANISCHE KOPPELFAKTOR

De elektromechanische koppelfaktor K is als voIgt gedefini~erd:

K2 = mechanische energie omgezet in elektrische energie
opgenomen mechanische energie

of
K2 = elektrische energie omgezet in mechanische energie

opgenornen elektrische energie

Het is dus een maat voor de hoeveelheid energie die omgezet

wordt, bij een ontvanger van mechanische naar elektrische en

bij een zender van elektrische naar mechanische energie. De

koppelfaktor kan gedefini~erd worden voor zowel diktetriIIingen

als voor schuifspanningen. In figuur 2.8 is te zien hoe groot

. . . .... .. .' .....

o 100
temperatw' (·C)

-100
O+--.....----r--__-_._-........----I
-200

figuur 2.8

Temperatuursafhankelijkheid van de elektromechanische
koppelfaktoren van PVDF. 3 is de polarisatierichting en
1 de rekrichting van de film. [71
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deze koppelfaktoren zijn voor PVDF als funktie van de

temperatuur.

Bij het tot nu toe gebruikte transducer-materiaal PXE-5 zijn de

volgende waarden voor de elektromechanische koppelfaktoren

gegeven:

PXE-5: Ka3 = 0,69 Ka1 = 0,37

De temperatuurs-afhankelijkheid is aIleen voor K33 opgegeven en

varieerd van 0,68 bij -10 °e tot 0,70 bij 100 °e.

2.7 RESONANTIE-FREQUENTIES

PVDF folie wordt in verschillende diktes geleverd. Pennwalt is

een voorbeeld van een leverancier van PVDF films (Kynar piezo

film) en levert het folie in de volgende diktes: 6, 9, 16, 28,

52 en 110 mikrometer. Op aanvraag kunnen ook films van 500 en

700 mikrometer worden geleverd. [20J Bij het gebruik van een

transducer als zender, wordt het hoogste rendement verkregen op

~~n van de mechanische eigenfrequentiE:s van het transducer

element. De resonantie-frequentie van een transducer hangt

direct samen met de dikte van het folie waarvan de transducer

is gemaakt. De resonantie-frequentie is die frequentie waarbij

de halve golflengte past in de dikte van het folie. [16] In

formulevorm ziet dat er als voIgt uit.

f = c/2t met c de geluidssnelheid in PVDF

t de dikte van het folie

Ook aIle oneven harmonischen van deze frequentie kunnen gegene

reerd worden. Even harmonischen zijn veel moeilijker te reali

seren omdat er geen staande golven kunnen ontstaan. Dit wordt

duidelijk gemaakt in figuur 2.9.



kompressle

f----------->II+

expansie

- 32 -

kompressie

expansie

figuur 2.9

kompressie

expansie

Staande golf trillingen met bijbehorende ladings verde
lingen in een piezo-elektrische transducer in lucht. [21]

Het resonantie-effekt treedt aIleen op als er een staande golf

ontstaat in de dikterichting van de transducer. Te zien is dat

bij de tweede harmonische gelijke ladingen zouden moeten be

staan op de elektroden. Aangezien dan het pi@zo-elektrische

effekt nul is, ontstaat er geen staande golf. Bij een oneven

harmonische echter z~Jn de ladingstekens op de twee elektroden

tegengesteld en is er weI een staande golf mogelijk. [21]

2.8 DE INWENDIGE DEMPING

De akoestische demping van een vrij trillend lichaam wordt

aangeduid met de zogenaamde dempings-koefficient dd. Deze is

als voIgt gedefini~erd:

Hierbij zijn A} en A2 de amplitudes z~Jn van twee opeenvolgende

periodes van de trilling. Als dd erg dicht bij nul ligt, neemt

de amplitude dus nauwelijks af en de frequentie waarop het

materiaal trilt is de resonantie-frequentie. Er zijn dan nauwe-
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lijks energie-komponenten naast de resonantie-frequentie. Als

dd erg hoog wordt, zijn er wei vele frequentiekomponenten naast

de resonantie-frequentie van de transducer. De amplitudes van

de verschillende frequentie-komponenten zien er in het algemeen

uit als in figuur 2.10.

f1 fo f2
frequentie

tiguur 2.10

De algemene trequentie-karakteristiek van een transducer
rond zijn resonantie-frequentie. [21J

Ao is de amplitude op de resonantie-frequentie f o • De frequen

ties waarbij de amplitude Aol V-2 is, zijn f 1 en fz. De band

breedte van een transducer is dus groter naarmate de frequen

ties f 1 en f z verder uit elkaar liggen. De -3 dB bandbreedte

wordt in het algemeen aangeduid met behulp van de kwaliteits

faktor van de transducer Q, die als voigt gedefini~erd is:

De dempings-ko~ffici~nt en de kwaliteitsfaktor hangen met

elkaar samen volgens de relatie:
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dd = 2 n I if(4 Q2 - 1)

Hoe lager dus de kwaliteitsfaktor van een transducer is, hoe

breedbandiger deze is. PVDF heeft, doordat het een dun folie

is, een hoge resonantie-frequentie en, doordat het een hoge

inwendige demping heeft, een lage Q-faktor. Daardoor kunnen met

PVDF transducers gemaakt worden met een frequentie-karakteris

tiek die vlak is van DC tot enkele MHz. [21] (zie ook: produk

tie transducers; backing)

2.9 HET BEGRIP AKOESTISCHE IMPEDANTIE

Als p de akoestische druk in het medium is op een bepaald

moment met Po als amplitude, en u de deeltjessnelheid, niet te

verwarren met de geluidssnelheid, op een bepaald moment met

uoals amplitude, dan is de akoestische impedantie Z gedefini

~erd als:

Z = Po luo

Bij vlakke golven is dit gelijk aan de karakteristieke impedan

tie: 9 * c, waarbij 9 de dichtheid van het medium is en c de

geluidssnelheid in het medium:

Z = 9 * c

In tabel 2.1 zijn voor verschillende menselijke weefsels de

geluidssnelheden en akoestische impedanties aangegeven alsmede

de dempingsko~ffici~nt (X waaraan het geluid onderhevig is.

Aangezien de demping sterk afhankelijk is van de frequentie,

ongeveer rechtevenredig, is de dempingsko~ffici~nt opgegeven

bij 1 MHz. [1]



- 35 -

TABEL 2.1

Verschillende weetselparameters van menselijk weetsel. [lJ

e Z (X blJ 1 MHz

m/s 106 kgs-1 m- 2 dB/em

water 1500 1,50 0,002
bloed 1570 1,61 0,2
vet 1460 1,37 0,6
spier 1575 1,68 3,3
lever 1550 1,65 0,7
bot 4000 6 12

In figuur 2.11 is te zien dat wanneer een vlakke geluidsgolf op

een grensvlak van twee versehillende media valt, er een gedeel

te teruggekaatst wordt en een gedeelte wordt doorgelaten.

medium A

rMllierde golf

gerl!flekteerde golf..

tiguur 2.11

De retlektie en transmissie van een vlakke invallende
geluidsgolt op een grensvlak van twee verschillende
media. [16J
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De verhouding van de intensiteit van de gereflekteerde en de

invallende golf wordt weergegeven door de reflektie-ko~ffi

cient, ~r r en de verhouding van de intensiteit van de door

gelaten en die van de invallende golf is de transmissie-ko~ffi

cient, ~t. Rierbij is de intensiteit van ultrageluid gedefi

ni~erd als de hoeveelheid ultrasone energie, die per tijdseen

heid door een eenheid van oppervlakte stroomt. De ko~ffici~nten

hangen beide af van de karakteristieke impedanties van de twee

media [16]:

Ret is eenvoudig af te leiden dat:

~t + ~r == 1

Als van twee media de akoestische impedanties dicht bij elkaar

liggen, wordt ~r dus klein en at groot. Dan wordt de geluids

energie dus op een effici~nte manier van het Ene medium naar

het andere getransporteerd. Men spreekt dan van een goede

akoestische koppeling. [21] Twee andere grootheden die de mate

van reflektie en transmissie aangeven zijn de reflektiviteit R

en de transmittiviteit T. Deze zijn gedefini~erd als de verhou

ding van de amplitudes van de gereflekteerde en de invallende

golf respektievelijk de verhouding van de amplitudes yan de

doorgelaten en de invallende golf en zien er als funktie van de

akoestische impedanties als voIgt uit:

Rierbij z~Jn Zl en Z2 de akoestische impedanties van de twee

media. Ret is te zien dat T altijd positief is en dat R nega-
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tief kan worden als Zl groter is dan Z2. Dit is een weergave

van de fasedraaiing die optreedt in het betreffende geval. Dit

effekt is ge!llustreerd in figuur 2.12.

~-
invallende golf
gereflekteerde golf

-~
Z1

doorgelaten golf

~-
invallende golf
gereflekteerde golf-* doorgelaten golf

figuur 2.12

Vergelijking van de fase tussen de invallende, gereflek
teerde en doorgelaten golf bij een positieve (a) en een
negatieve (b) reflektivi tei t. [21]

In tabel 2.2 is te zien wat de verschillende reflektie- en

transmissie-ko~ffici~ntenzijn voor de overgangen van PXE-S

naar water en voor PVDF naar water.

Het principe van puls-echo technieken, echografie en sonar

bijvoorbeeld, is gebaseerd op het verschil in akoestische impe

dantie tussen verschillende weefsels. [16] Bij iedere overgang

naar een ander weefsel met een andere akoestische impedantie

wordt een gedeelte van de ultrasone golf teruggekaatst en kan

gedetekteerd worden.

Wanneer er na een overgang van Zl naar Z2 nog een overgang van

Z2 naar Z3 komt, herhaalt de situatie zich. Dit maakt de

situatie extra gekompliceerd omdat de doorgelaten golf door het

eerste grensvlak interfereert met de teruggekaatste golf van
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TABEL 2.2

Enkele karakteristieke eigenschappen van water, PXE-5 en
PVDF en de transmissie en retlektie-koiltticil!nten van
PXE-5 en PVDF naar water.

9 c Z IX t water (Xr water

103 kgm-3 103 ms-1 106 kgs-1 m- 2

water 1,0 1,5 1,5 - -

PXE-5 7,7 1,4 10,8 0,43 0,57

PVDF 1,8 2,1 3,8 0,81 0,19

het tweede grensvlak, en doordat de gereflekteerde golf van het

tweede grensvlak weer door het eerste grensvlak wordt gereflek

teerd. Het kan bewezen worden dat voor loodrecht invallende

bundels geldt [22]:

(Xt

waarbij 1 2 de dikte van materiaal 2, en k2 = 2 n / A in medium 2

is. Hierbij is aangenomen dat er in de diverse media geen

intensiteits-verlies optreedt als gevolg van bijvoorbeeld dem

ping. Deze formule is belangrijk om uit te kunnen rekenen wat

de verstoring van een geluidsgolf zal zijn, wanneer deze door

een stukje PVDF folie gezonden wordt. In dat geval is. medium 2

dus het PVDF en medium 1 en 3 het water. (zie ook aragraaf 4.5:

backing en matching layers)
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2.10 HET KONDENSATOR-EFFEKT

Men kan een PVDF transducer opvatten als een vlakke

kondensator. Door het aanleggen van een spanning op de

elektroden, stroomt er lading op deze elektroden. Doordat de

tegengesteld geladen platen van een kondensator elkaar

aantrekken en doordat PVDF een elastische stof is, zal een

stukje ongepolariseerd PVDF dunner worden bij het aanleggen van

een spanning. Hierdoor neemt de kapaciteit van de transducer

toe. Wanneer dus een wisselspanning wordt aangelegd op de

elektroden, verandert de kapaciteit van de transducer

voortdurend. Ook zal een mechanische trilling ontstaan met een

frequentie gelijk aan die van de wisselspanning, ook al is het

folie ongepolariseerd. Wanneer het folie weI gepolariseerd is,

spelen beide effekten, het zogenaamde kondensator-effekt en het

pi~zo-elektrische effekt, een role
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3 _ TOEPASSINGEN VAN PVDF

Dankzij vele gunstige eigenschappen en de vari~teit aan verwer

kings-mogelijkheden zijn er legio toepassingen van PVDF folie.

De nu volgende opsomming van de talrijke toepassingen komt

voort uit het literatuuronderzoek. Aangezien in de literatuur

niet op aIle toepassingen even diep wordt ingegaan, is de

detaillering van de beschrijving van de verschillende toepas

singen in dit hoofdstuk wisselend.

- krachtsensors:

Als er krachten gemeten moeten worden met een grote nauwkeurig

heid, kan PVDF zeer goed toegepast worden. Hierbij wordt er een

PVDF transducer aan beide kanten van een metalen plaatje

geplakt. De bovenste transducer wordt aangestuurd met een

wisselspanning, die in de buurt ligt van de resonantie

frequentie van het metalen plaatje. Met behulp van de onderste

transducer wordt deze resonantie-frequentie gemeten en via een

terugkoppel-circuit doorgegeven aan de zendende transducer. Als

nu een kracht wordt uitgeoefend op het metalen plaatje, veran

dert hierdoor de resonantie-frequentie van het plaatje als

gevolg van veranderende spanningen in het metaal. De verande

ring van de resonantie-frequentie wordt gemeten en is zo een

maat voor de uitgeoefende kracht. Het grote dynamisch~ bereik

van het folie maakt het mogelijk om krachten te meten van

frakties van grammen tot honderden kilogrammen met een nauwkeu

righeid van 0,01 %. Omdat het plaatje hoorbaar zoemt, wordt het

ontwerp weI de "singing plate" genoemd. [8]
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- vloeistofniveau-indikators:

Het principe van de "singing plate" kan ook gebruikt worden in

de vorm van een "singing tube", die dan gebruikt kan worden als

vloeistofniveau-indikator. Door een buis van een metaal met een

hoge Q-faktor te bekleden met een "zingende" en een "luiste

rende" transducer, kan de verandering van de resonantie

frequentie van de buis, als gevolg van de verandering van het

vloeistofniveau, gemeten worden. [8]

- drukverdelingsmeters:

Door een tweedimensionale matrix van sensorelementen op een

sheet PVDF folie te dampen, kan een mat gemaakt worden waarmee

de drukverdeling gemeten kan worden onder een voorwerp dat op

de mat geplaatst wordt. De elementen kunnen gescand worden en

de meetwaarden worden door een komputer vertaald naar een

leesbaar plaatje van de drukverdeling. Deze toepassing wordt

onder andere gebruikt voor het meten van drukverdelingen onder

voeten. Het is een goed hulpmiddel voor het meten van plat

voeten, voor kontrole bij revalidatie en voor het detekteren

van storingen in het gebruik van een voet. PVDF heeft hierbij

het voordeel dat h~t licht van gewicht en flexibel is en zo

doende in de schoen meegedragen kan worden. [24]

- tastsensors:

Een van de meest belangrijke sensors bij robots is de tast

sensor. Met behulp van de puIs-echo techniek kan een goede

tastsensor gemaakt worden. De tastsensor bestaat dan uit een

laagje siliconenrubber dat van dikte verandert als het in

aanraking komt met een voorwerp. Door aan ~~n kant van het

rubber een PVDF transducer te bevestigen, kan door meting van

de looptijd van een geluidspuls door het rubber de dikte van

het rubber gemeten worden. PVDF heeft hier de voorkeur boven

andere transducer-materialen omdat het akoestisch zeer goed bij

siliconenrubber past. [8]
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- flowmeters:

In een buis waar een gas of een vloeistof doorheen stroomt,

wordt een geluidssignaal uitgezonden en even verderop weer

ontvangen. Het verschil in transmissietijd van het geluid met

en zonder gas- of vloeistofflow is nu evenredig met de stroom

snelheid. Doordat de transmissietijd wanneer de stroom nul is

als referentie genomen wordt, is kalibratie van de flowmeter

eenvoudig. Een ander voordeel van dit principe is dat het gas

of de vloeistof ongehinderd door kan stromen, de flowmeter

heeft geen invloed op de stroming. [8]

- mikrofoons en kontaktmikrofoons:

Door zijn groot dynamisch bereik en zijn breedbandigheid kan

PVDF gebruikt worden om pick-up elementen te maken voor muziek

instrumenten en platenspelers. Ook kunnen gevoelige kontakt

mikrofoons gebruikt worden in mechanische machines en motoren

om slijtage-verschijnselen waar te nemen. Door het meten van

varia ties in trillingen, kan veel eerder een defekt of slijtage

worden waargenomen dan door bijvoorbeeld het meten van de

variaties in de stroom door een motor. [8]

Door een sheet PVDF van 2,5'cm diameter vrij op te hangen, kan

een uiterst simpele mikrofoon gemaakt worden. Bij de montage

hoeft alleen maar rekening gehouden te worden met elektrische

afscherming en het onderdrukken van resonantie-frequenties. Op

deze manier worden extreem lichtgewicht mikrofoons gemaakt

waarvan de massa van het aktieve materiaal slechts zo'n 70 mg

is. De gevoeligheid is ca. 10 mV bij 98 dBA en een kapaciteit

van 2500 pF. De mikrofoon heeft een vlakke frequentie-karak

teristiek van nul tot 20 kHz. Dit is vergelijkbaar met de

gangbare elektret- en kondensator-mikrofoons waarbij de PVDF

mikrofoon het voordeel heeft dat hij niet gevoelig is voor

vocht, zoals de elektret-mikrofoon, en geen voedingsspanning

nodig heeft, zoals de kondensator-mikrofoon. [13]
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- luidsprekers:

De vlakke frequentie-karakteristiek van een PVDF transducer kan

zeer goed gebruikt worden voor het maken van hifi luidsprekers.

Een vrij opgehangen sheet PVDF van 10 cm in het vierkant kan op

een frequentie van 10 kHz een output genereren van 80 dBA op 10

cm afstand bij een inputsignaal van 20 V r.m.s. Dit output

signaal neernt af bij lagere frequenties dankzij de beperkte

uitwijking van het materiaal. [13] Een tweede manier om van

PVDF folie een luidspreker te maken, is een cylindrische koker

die aan de binnenkant bekleed is met het folie.

Door het aansturen van het PVDF wordt dus een trilling opge

wekt, die een variatie in de omtrek van de koker veroorzaakt.

Deze trilling wordt, doordat deze in een koker wordt gegene

reerd, omgezet in een longitudinale trilling in de richting van

de as van de koker. [25] Zie figuur 3.1.

figuur 3.1

Principe van een luidspreker met een cylindrisch PVDF
element.

Ook kan gebruik worden gemaakt van een andere trillingsmode. In

het folie ontstaan door het aanleggen van een spanning namelijk

niet aIleen dikte-trillingen, maar ook schuifspanningen die

aangeduid worden door middel van de konstanten d 31 en d 3z '

Deze schuifspanningen kunnen gebruikt worden om een membraan
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van PVDF folie te laten trillen zoals dat in figuur 3.2 ge

schetst is. De trillingsmode die hier toegepast wordt, staat

bekend als de flexure-mode. Op deze manier kunnen, ook voor de

lagere audiofrequenties, luidsprekers gemaakt worden van zeer

goede kwaliteit voor gebruik in bijvoorbeeld koptelefoons.

Wanneer in plaats van een generator een ontvangst-versterker

wordt aangesloten, is de luidspreker in een mikrofoon veran

derd. [9], [26]

r
Ctldersteunende ring PVCF-folie

figuur 3.2

Een voorbeeld van het gebruik van de flexure-mode
trillingen in PVDF voor bet maken van een luidspreker.
[26J

- metaaltesters:

Met behulp van ultrageluid kan een metalen voorwerp getest

worden op eigenschappen en gaafheid. Daarbij wordt dan gebruik

gemaakt van de puIs-echo techniek. Een ultrasone puIs wordt het

metaal ingezonden en aan de ontvangen reflekties kan.gemeten

worden. Vaak moe ten de transducers voor deze toepassing op het

metalen voorwerp gelijmd worden. Bij lage temperaturen geeft

dit bij keramische transducers problemen omdat de uitzettings

ko~ffici~nten van metaal en een keramisch element verschillen.

Hierdoor treden schuifspanningen op in de lijmverbinding en
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zelfs breuken. Hier kan PVDF met succes toegepast worden omdat

het folie dun is en een lage elasticiteits-modulus heeft. [27]

- lichtafbuigers:

De flexure-mode trillingen kunnen ook gebruikt worden voor het

afbuigen van lichtstralen voor bijvoorbeeld optische scanners.

Hierbij worden twee sheets PVDF op elkaar geplakt op een zoda

nige manier dat de schuifspanningen als gevolg van de aange

legde elektrische spanning in tegengestelde richtingen werken.

In figuur 3.3 is geschetst hoe met behulp van deze schuifspan

ningen hoek-uitwijkingen van stukjes PVDF verkregen worden.

v

figuur 3.3

Principe van een afbuiger die gebruik maakt van de
schuifspanningen in PVDF. [9J

Door op een kant van de afbuiger een spiegelende laag aan te

brengen, kan licht met behulp van een spanning in een bepaalde

hoek afgebogen worden. De uitwijking van het vrije einde d F

kan door middel van de volgende formule beschreven worden.
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waarbij V de aangelegde spanning (V)

L de lengte van het folie (m)

t de totale dikte van de transducer (m)

en d 31 : de piezo-elektrische konstante (m/V)

De bovenbeschreven konfiguratie wordt bimorf genoemd omdat er

gebruik gemaakt wordt van twee lagen PVDF. Andere konfiguraties

zijn ook mogelijk. Bij de unimorfe konfiguratie wordt een laag

PVDF op een niet-pi~zoelektrische laag geplakt. De pi~zo-elek

trische laag zet uit of krimpt in terwijl de niet-pi~zo-elek

trische laag dezelfde lengte behoudt. Een goede werking wordt

verkregen wanneer de niet-pi~zo-elektrische laag dun is ten

opzichte van de dikte van de totale transducer, zo'n 10 tot 30

procent. Bij de monomorfe konfiguratie wordt het folie inhomo

geen gepolariseerd. Hierbij is de konstante d 31 een funktie

van de dikte-ko8rdinaat van het folie. Hierdoor treden onge

lijke schuifspanningen in het folie op waardoor het folie gaat

buigen. [9]

Met het hier beschreven principe kunnen ook positiesensoren

gemaakt worden.

- infrarood-detektors:

Door zijn pyro-elektrische eigenschappen kan PVDF ook gebruikt

worden om thermische straling te meten. Voorbeelden zijn het

detekteren van menselijke lichamen bij inbraakbeveiliging,

regelingen voor licht en temperatuur in openbare gebouwen, het

tellen van verbrandingsmotoren voor het meten van de yerkeers

drukte, lichaamstemperatuurmeters, thermische schakelaars enz.

[8 ]

- hydrofoons:

Door zijn goede akoestische aanpassing bij water kan PVDF zeer

goed gebruikt worden om geluidsgolven onder water te meten.

[28] Hiervan wordt gebruik gemaakt bij sonar om dieptes te
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meten. Ook kunnen passieve geluidsmetingen gedaan worden om

andere schepen te detekteren. Dit principe wordt op onderzee

boten veel toegepast. Doordat PVDF zich ook bij hoge omgevings

drukken nog goed gedraagt, [19J is het zeer geschikt voor deze

toepassing. PVDF heeft ook het voordeel dat het in grote afme

tingen gemaakt kan worden, en dat het door zijn grote flexibi

liteit op onregelmatige oppervlakken geplakt kan worden. Boven

dien is het licht van gewicht, schokbestendig en akoestisch

gevoelig. [8 J

- alg-aangroeiprotektors:

PVDF folies kunnen gebruikt worden ter voorkoming van het

aangroeien van algen op scheepsrompen. Hierbij wordt de gehele

scheepsromp bekleed met een laag PVDF. Door het kontinu aan

sturen van het folie met een wisselspanning op een hoge fre

quentie, groeien algen niet meer aan doordat het folie op deze

frequentie staat te trillen. [9J

- afbeeldings-apparatuur:

Vooral in de medische wereld kan ultrageluid zeer goed worden

toegepast voor het maken van afbeeldingen omdat geluid tot nu

toe als onschadelijk wordt beschouwd voor menselijk weefsel. De

meest gebruikte afbeeldings-techniek is de puIs-echo methode.

Hierbij wordt door een ultrasone transducer een puIs uitgezon

den en daarna aIle reflekties weer ontvangen. Dit ontvangen kan

gebeuren met dezelfde transducer als waarmee gezonden wordt of

met een andere. Als op ~~n plaats gezonden en ontvang~n wordt,

is dus een eendimensionale projektie van het objekt te zien. Er

worden twee verschillende modes onderscheden om deze projektie

zichtbaar te maken. Bij de A-mode wordt de amplitude van de

ontvangen reflekties uitgezet tegen de tijd van ontvangst waar

door een scherpe piek te zien is op een abrupte overgang van

het ene naar het andere weefsel. Bij de B-mode wordt deze

amplitude gebruikt om een lijn in helderheid te moduleren. Er
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zijn dan op abrupte overgangen tussen verschillende weefsels

heldere stippen te zien. In figuur 3.4 is het verschil tussen

de A-mode, amplitude-mode, en de B-mode, brightness-mode te

zien.

medium 1

transducer

D~~~~ ~---~ ~ ~ -------:

medium 1

A-mode I.... ~__
B-mode

figuur 3.4

Resultaat van een eendimensionale puls-echo meting in de
amplitude oftewel A-mode, en in de brightness oftewel
B-mode.

Als de meetlijn zich beweegt, kan een tweedimensionaal plaatje,

dus een doorsnede, gemaakt worden en wordt gesproken van een B

scan. Ultrasone transducers kunnen met PVDF betrekkelijk een

voudig in elke willekeurige vorm gemaakt worden. Een voorbeeld

is de konische scanner, zie [29], waarmee een zeer s~herpe

fokussering en dus een hoge beeldresolutie bereikt kan worden.

Dit ontwerp is mogelijk dankzij de flexibiliteit van PVDF.
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- elektromechanische schakelaars:

uit het voorgaande is gebleken dat veranderingen in druk,

buiging, frequentie, temperatuur, polariteit en looptijden met

behulp van PVDF folie gedetekteerd kunnen worden. Als gevolg

van een detektie van een van de genoemde grootheden, kan men

schakelaars aktiveren. Als bijvoorbeeld door een drukknop het

folie vervormd wordt, ontstaat er een spanningsverschil op de

elektroden dat tot gevolg heeft dat er een schakelaar omklapt.

Als het folie op een oppervlak gelijmd wordt, kan het fungeren

als een tiptoets. Er zijn vele toepassingen voor aanraak

schakelaars: Het meten van krachten, veroorzaakt door kogels in

kogelvrije vesten, het rneten van krachten bij sporten zoals

boksen en karate. Voor deze toepassingen is geen grote gevoe

ligheid vereist, maar het folie kan ook gebruikt worden voor de

detektie van subrnikron-deeltjes op de romp van een luchtvaar

tuig. Ook kan een aanraakschakelaar gebruikt worden om de

eigenfrequentie te bepalen van een voorwerp, bijvoorbeeld van

een munt die in botsing komt met een hard oppervlak. Hiervan

kan gebruik gemaakt worden in wisselautomaten, parkeermeters

enz. [8]
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4 _ DE PRODUKTIE VAN TRANSDUCERS

4.1 HET REKKEN VAN DE FILM

Om PVDF folie als transducer te gaan gebruiken, moet het folie

eerst gerekt worden in de twee richtingen van het vlak van het

folie, biaxiaal. Bij dit strekken worden de lange molekulen

zodanig geori~nteerd dat ze in het vlak van de film liggen. Ook

gaat een gedeelte van de molekulen over van de alfa- naar de

betafase. (zie hoofdstuk 2) Het folie kan ook in ~~n richting,

uniaxiaal, gerekt worden. Hiermee kunnen de pi~zo-konstanten

d 31 en d 32 verschillend genomen worden. Of dit gewenst is,

hangt af van de toepassing van het folie. Een nadeel van het in

een richting strekken van het folie is dat de mechanische

sterkte in de andere richting in het vlak van de film aanzien

lijk minder is. [30] Als PVDF folie gebruikt wordt voor het

maken van een pyro-elektrische transducer, kan het beste een

uniaxiaal gestrekte film genomen worden. Bij biaxiaal gestrekte

films is namelijk de maximaal bereikbare waarde voor de pyro

elektrische konstante ongeveer 28 pcm-2K- 1 terwijl dat bij uni

axiaal gestrekte films ongeveer 45 pCm-2K-1 is. [14] Voor de

pi~zo-elektrische konstanten wordt verwezen naar tabel 4.1.

4.2 HET OPDAMPEN VAN DE ELEKTRODEN

Na het rekken worden de elektroden opgedampt in de gewenste

vorm. De opdamp-techniek wordt gebruikt omdat het elektrische

kontakt tussen de elektrode en het folie dan optimaal is. Het

kontakt kan op deze manier niet verstoord worden door stof of

chemicali~n of andere vervuilingen. Als elektrode-materiaal



- 51 -

wordt goud het meest toegepast. Omdat de hechting van goud op

PVDF niet goed is, wordt vaak ook nog een chroom of chroom

dioxide laag als hechtlaag gebruikt. De chroom-goud kombinatie

vormt weI een stabiele elektrode voor gebruik in water. Alumi

nium kan ook als elektrode-materiaal gebruikt worden. Doordat

het een lager smeltpunt heeft, dampt het gemakkelijker op dan

bijvoorbeeld goud. Het nadeel van aluminium is echter dat het

niet geschikt is voor gebruik onder water omdat het bij lang

durig kontakt met water degenereert. Elektroden van onbeschermd

aluminium blijven in water slechts een paar weken goed. Als het

toch gewenst is om aluminium als elektrode-materiaal te gebrui

ken moet het goed beschermd worden. Hiertoe kan de elektrode

met een beschermende laag gecoat worden. [30]

Het nadeel van de opdampmethode is dat de hechting van het

elektrode-materiaal niet optimaal is, ondanks het gebruik van

een chroom hechtlaag. De atomen die bij het opdampen het tar

get, dus het folie, bereiken hebben een lage kinetische energie

waardoor ze het target niet binnendringen maar aan de opper

vlakte blijven zitten. Een voordeel hiervan is dat het folie

tijdens het opdampen niet oververhit raakt waardoor het zou

smelten. Een andere methode die gebruikt kan worden, is DC

sputteren. Hierbij worden de atomen met behulp van een elek

trisch veld naar het target geleid. Hierdoor hebben ze een

grotere kinetische energie en dringen iets dieper in het folie

wat zorgt voor een betere hechting. Nadeel hiervan is dat het

folie warm wordt en men moet oppassen dat het niet sm~lt. RF

sputteren is nog een andere methode die een wisselveld gebruikt

om de atomen uit het substraat los te maken en op het target te

doen belanden. Ook hier dringen de atomen een beetje in het

oppervlak van het folie. Voordeel van deze methode is dat de

temperaturen van de targets niet zo hoog oplopen als bij DC

sputteren. [21]
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4.3 HET POLARISEREN

Het mechanisme volgens welke PVDF bij polariseren pi~zo-elek

trisch wordt, is nog niet geheel bekend. Er zijn een aantal

modellen ontwikkeld die het verschijnsel gedeeltelijk verkla

reno Een van die theorie~n is die van de dipool-ori~ntering.

Door middel van blootstelling aan een groot elektrisch veld

wordt een gedeelte van de molekulen, die in de alfa fase

"gekristalliseerd" zijn, gepolariseerd doordat de interne

dipoolmomenten verdraaid worden. Met behulp van rBntgenmetingen

is aangetoond dat de dipolen zich bij het polariseren richten

in de polarisatierichting, i.e. loodrecht op het filmvlak. [31]

Bij een nog sterker elektrisch veld worden de molekulen in de

alfa fase zelfs gekonverteerd naar de beta fase. [9] Bij dit

grote veld worden ook de molekulen met een dipoolmoment zo

gericht dat het dipoolmoment in de richting van het aange

brachte veld staat. Een tweede theorie die het polarisatie

proces beschrijft, is die van de ladingsinjektie. Hierbij wordt

aangenomen dat er elektronen en, aan de andere kant, gaten

ge~njekteerd worden vanaf de elektroden in het folie. Deze

laatste theorie zou een verklaring kunnen zijn voor het nega

tieve teken voor de piezo-elektrische konstante d 31 • De polari

satie-richting ten opzichte van het aangelegde polarisatie-veld

is voor de twee verschillende theorie~n in figuur 4.1

geschetst. Om te testen welke theorie de juiste is, zijn vele

experimenten gedaan. Enkele experimenten w~Jzen in de richting

van de ene theorie, andere weer in die van de andere theorie.

Op grond van de tot nu toe gedane experimenten kan nog niet

voor een definitieve theorie gekozen worden. Het polarisatie

mechanisme wordt dus nog niet volledig begrepen en is nog aan

verder onderzoek onderhevig. [7]
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(b)

figuur 4.1

Richting van de door het opgelegde polarisatieveld E
gefnduceerde polarisatie P volgens de theorie van de
dipooloriMntering (a) en de ladingsinjektie (b). [7J

Om dus een folie te maken dat sterke pi~zo-elektrische en pyro

elektrische eigenschappen heeft moet het "gepolariseerd" wor

den, dat wil zeggen onderworpen worden aan een sterk elektrisch

veld van ca. 100 volt per mikrometer dikte. Voor een folie met

een dikte van 25 mikrometer betekent dit dus een spanning van

2500 volt. Dit moet gebeuren bij een temperatuur van tussen de

80 en 120 °c. Niet lager dan 80 °c omdat de molekulen dan niet

bewegelijk genoeq zijn, en niet hoger dan 120 °c omdat het

folie dan smelt. Een temperatuur van ongeveer 90 °c wordt als

meest geschikt beschouwd. [6] Daarna wordt het folie afgekoeld

tot kamertemperatuur terwijl het veld nog aanwezig is. Bij

kamertemperatuur kan de spanning weer uitgeschakeld worden.

In principe kan ook bij kamertemperatuur gepolariseerd worden

maar dan moet een veel hoger veld gebruikt worden. Irr figuur

4.2 is de piezo-elektrische konstante d 31 te zien als funktie

van het polarisatieveld als bij 20 °c gepolariseerd wordt. [14]

Het aanbrengen van de hoge spanning kan op twee wezenlijk

verschillende manieren geschieden. De eerste is de meest voor
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figuur 4.2

De pi€zo-elektrische konstante d31 als funktie van het
polarisatieveld wanneer bij 20°C gepolariseerd wordt. [14J

de hand liggende, namelijk het aanbrengen van de gewenste

spanning op de op het folie opgedampte elektroden.

De tweede manier is het aanbrengen van een lading op het folie

door het blootstellen van ten minste ~~n zijde van het folie

aan een corona ontlading. In be ide technieken nemen de pi@zo

en pyro-elektrische effekten toe met de toename van het aange

brachte veld. Er is echter een maximum aan het veld waaraan men

de film mag blootstellen omdat het folie anders doorslaat en

kapot gaat. Dit maximum ligt voor normaal PVDF tussen de 250 en

300 Volt per mikrometer. Bij dunne films ligt het maximum over

het algemeen iets lager vanwege aanwezige minuskule luchtbelle

tjes en andere verontreinigingen. In het algemeen wordt, zoals
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boven al vermeld is, een veld van ongeveer 100 volt per mikro

meter gebruikt. (32J

Men kan de film ook voor het opdampen polariseren. Het sterke

elektrische veld kan dan echter niet meer met behulp van de

opgedampte elektroden aangebracht worden.

In tabel 4.1 staan enkele pi~zo-elektrische konstanten vermeld

van een gepolariseerd folie.

TABEL 4.1

Vergelijking van de eigenschappen tussen gepolariseerd
PVDF folie dat uniaxiaal en biaxiaal gestrekt is. [91
Ook zijn de konstanten vermeld van BaTi03 en PZT-5.

Uniaxiaal gestrekt Biaxiaal gestrekt

d 31 24,0 pC/N 12,4 pC/N
d 32 2,0 pC/N 12,3 pC/N
d 33 -39,0 pC/N -44,4 pC/N
db -13,0 pC/N -19,7 pC/N
g31 0,18 Vm/N 0,09 Vm/N
g32 0,02 Vm/N 0,09 Vm/N
933 -0,31 Vm/N -0,36 Vm/N
Q 1780 kg/m 3 1785 kg/m3

Er 15,0 12,1

BaTi03 PZT-5

d 31 -78 pC/N -171 pC/N
d n -78 pC/N -171 pC/N
d 33 190 pC/N 374 pC/N
db 34 pC/N 32 pC/N
931 -0,005 Vm/N -0,01 Vm/N
932 -0,005 Vm/N -0,01 Vm/N
933 0,012 Vm/N 0,024 Vm/N
9 5700 kg/m3 7750 kg/m3

E r 1260 1700
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Hier is duidelijk te zien wat het verschil is tussen een folie

dat in een richting, uniaxiaal, gestrekt is en een folie dat in

twee richtingen, biaxiaal, gestrekt is. Bij biaxiaal gestrekt

folie zijn de konstanten d 31 en d32 nagenoeg gelijk terwijl bij

uniaxiaal gestrekt folie de d 32 konstante duidelijk kleiner is

dan de d 31 konstante. Het hangt af van de toepassing of er uni

axiaal of biaxiaal gestrekt folie moet worden gebruikt.

4.4 HET AANBRENGEN VAN ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

Aan het aanbrengen van elektrische verbindingen aan de elektro

den van een PVDF transducer dient speciale zorg besteed te

worden. Als de bedrading bijvoorbeeld met behulp van geleidende

lijm aangebracht wordt, is het belangrijk dat de verbinding van

goede kwaliteit is, dus een lage weerstand heeft. Door vonken

of weerstands-verhitting kan namelijk de geleidende lijm gaan

smelten of de opgedampte elektrode kan los gaan laten. Er zijn

verschillende manieren om een elektrische verbinding met een

PVDF transducer tot stand te brengen. Een mogelijkheid is een

mechanische klemverbinding op het gemetaliseerde gedeelte van

de transducer. Geleidende lijmen zijn er in verschillende soor

ten. Zilverhoudende verf of geleidende epoxy kan gebruikt wor

den om een metalen stripje, waaraan van tevoren een draadje is

gesoldeerd, op de metaallaag op het folie te plakken. Ook

worden metalen strips met behulp van een lijm-techniek op het

folie aangebracht. Als het gaat om een ontvangst-tran?ducer

kunnen bovenstaande methoden met succes toegepast worden. Bij

zendtransducers echter zijn de gebruikte spanningen veel hoger

om voldoende output te krijgen. In dat geval moeten vaak duur

zamere verbindingen gebruikt worden. Geleidende verf en lijm

zijn vaak inhomogeen en zorgen daarom voor verbindingen die

niet over het gehele oppervlak laagohmig zijn. Hierdoor is de

stroomdichtheid over het kontakt niet uniform verdeeld en kan
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verhitting optreden waardoor de lijmverbinding verslechtert. In

[33] zijn twee technieken beschreven voor het verkrijgen van

een goede, duurzame verbinding. In figuur 4.3 zijn deze

geschetst.

bedroding

(Q) I
'\ 'VOF - '01.

(h)

figuur 4.3

Twee konstrukties van een PVDF zendtransducer. Het eerste
ontwerp met vast opgeplakte bedrading (a) en het tweede
ontwerp met een opgeplakt koperplaatje waarop gesoldeerd
kan worden (b). [33J

Bij de eerste techniek wordt de verbindingsdraad eerst op het

folie gelijmd. Daarna worden de elektroden pas op de film

opgedampt waarbij ook de opgelijmde draad opgedampt wordt. Als

versteviging wordt nog een lijmlaag over de draad aangebracht.

Bij de tweede techniek wordt een koperplaatje op een fiberglas

plaatje op het folie geplakt. Hierna worden weer de elektroden

opgedampt, zowel op het folie als op het koperplaatje. Er kan

nu eenvoudig een soldeerverbinding bij lage temperatuur gemaakt

worden op het koperplaatje. Het plaatje van fiberglas zorgt
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voor voldoende warmte~solatie zodat het PVDF folie door de

hitte niet beschadigd wordt. Bij deze technieken kan niet

geleidende lijm gebruikt worden die over het algemeen voor een

betere verbinding zorgen dan geleidende lijm.

4.5 DE BACKING EN MATCHING LAYERS

Bij de konventionele keramische transducers is het gebruikelijk

om een backing achter de transducer te plaatsen. Het backing

materiaal heeft een aantal gunstige effekten op de pulsvormen

die van de transducer afkomstig zijn. Ten eerste dempt de

backing de transducer waardoor de transducer niet te lang op

zijn eigenfrequentie staat uit te slingeren en men dus kortere

pulsen kan maken. Dit komt dus overeen met het verlagen van de

kwaliteitsfaktor van de transducer. Een transducer kent een

mechanische kwaliteitsfaktor Qm die als voIgt gedefinieerd

is:

Hierbij is Wr de resonantie-hoekfrequentie van de transducer,

M de massa en Rm de mechanische belastingsweerstand die gevormd

wordt door het omringende medium waarin de transducer zich

bevindt. Een andere expressie voor Qm is de volgende:

Qm = n /2 * (9 c) t / ( 9 c) m wanneer

Hierbij is ( 9c)t de karakteristieke impedantie van de trans

ducer en 9c)m die van het medium. Aan beide expressies is te

zien dat met behulp van de eigenschappen van het medium, en dus

ook de backing, de kwaliteitsfaktor, en daarmee de demping van

de transducer, te befnvloeden is. [21]

Natuurlijk is het zo dat deze formules de dempingseffekten niet
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geheel dekken omdat bijvoorbeeld de ophanging van een trans

ducer in een houder en de interne friktie van het transducer

materiaal ook dempingsverhogend werken.

Een tweede effekt van een backing is het tegengaan van ongewen

ste reflekties. Als de akoestische impedantie van de transducer

veel verschilt met die van zijn omgeving, treden er aan de

achterkant van de transducer reflekties op die daarna ook aan

de voorkant uitgezonden worden en zodoende interfereren met de

echt uitgezonden geluidsgolf. Hierdoor heeft de uitgezonden

golf niet de gewenste vorm en grootte. Als een backing wordt

gebruik met een akoestische impedantie ongeveer gelijk aan die

van de transducer, dan treden er geen reflekties op aan de

achterkant. Door de vorm van de backing goed te kiezen, kan men

ervoor zorgen dat aan de achterkant van de backing de reflek

ties optreden in een richting waarin het minder invloed kan

uitoefenen op de uitgezonden golf. Dit is gefllustreerd in

figuur 4.4.

piezo-elektrisch element

\

A¢'::#=============II-'---

figuur 4.4

De propagatie van een geluidsgolf bij een transducer met
backing.
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Als er een groot verschil is tussen de akoestische impedantie

van de transducer en die van het medium waarin de geluidsgolf

uitgezonden wordt, is het moeilijk om genoeg vermogen door de

grenslaag te transporteren. De meeste energie zal namelijk

terug in de transducer gereflekteerd worden. In zo'n geval kan

een zogenaamde matching layer gebruikt worden als overgang

tussen de transducer en het medium. De matching layer kan

ervoor zorgen dat de overgangen naar verschillende akoestische

impedanties wat minder groot zijn. In paragraaf 2.9 is de

volgende formule genoemd voor de transmissie-ko~ffici~ntwan

neer een geluidsgolf door een dunne laag gezonden wordt.

Aan deze formule is te zien dat, als de dikte van medium 2

gelijk aan A/4 is, en als geldt dat Z2 = J ZlZ3' de trans

missie-ko~ffici~ntgelijk aan 1 wordt. De geluidsgolf wordt dus

ongehinderd doorgelaten van medium 1 naar medium 3. Een derge

lijke matching layer wordt dan ook een kwart-lamda laag

genoemd.

Omdat de akoestische impedantie van PVDF niet erg veel ver

schilt van die van water, is een backing en een matching layer

voor een PVDF transducer bij gebruik in water niet nodig. De

reflekties zijn klein en het vermogenstransport naar het medium

is goed.
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4.6 DE VORM VAN DE TRANSDUCER

4.6.1 Een druksensor

Als van PVDF een druksensor gemaakt wordt die ook bij ingangs

signalen met een lage frequentie gebruikt moet worden, dienen

speciale voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Bij lage fre

quenties gaat namelijk het pyro-elektrische effekt ook een rol

spelen. Door een drukverhoging op PVDF folie stijgt de tempera

tuur. Met deze temperatuursstijging is een tijdkonstante ver

bonden. Als de periodetijd van het ingangssignaal vele malen

kleiner is dan deze tijdkonstante, dan kan de temperatuursstij

ging verwaarloosd worden. Is echter de periodetijd van dezelfde

orde of groter dan de tijdkonstante, dan moet dit effekt weI in

rekening genomen worden. Omdat de tijdkonstante afhangt van de

dimensies van de transducer, kan hiermee bij het ontwerp van de

transducer rekening gehouden worden. In figuur 4.5 is een

transducer getekend met ingebouwde temperatuurs-kompensatie.

figuur 4.5

Doorsnede van een druksensor voor lage frequenties met
temperatuurskompensatie. [17J

De sensor bestaat uit twee lagen PVDF met opgedampte elektroden
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op het aktieve gebied. Daar tussenin is een thermokoppel aange

bracht, dat de temperatuur van de sensor meet. Het geheel is op

elkaar geplakt met epoxy. Het uitgangssignaal van het thermo

koppel wordt zodanig versterkt dat het overeenkomt met de pyro

elektrische output die het PVDF genereert als gevolg van de

temperatuurs-verandering. Dit signaal wordt dan afgetrokken van

het uitgangssignaal van de sensor en zo verkrijgt men als

output een maat voor de mechanische druk op de sensor. [17]

4.6.2. De multilayer techniek

Wanneer PVDF gebruikt wordt voor het maken van een zender voor

ultrasoon geluid, moet er rekening mee gehouden worden dat PVDF

minder geschikt is als zender omdat het uitgestraalde vermogen

zeer laag is. Dit is een gevolg van de lage elektromechanische

6000
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figuur 4.6

Akoestische output als funktie van de frequentie voor een
PVDF transducer opgebouwd uit meerdere lagen. De
zendspanning bedraagt 1 V, de dikte van de stapel is
100 pm en bet oppervlak van de transducer is 1 cmz • [34J
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koppelfaktor en de kleine dikte van het folie. Om toch een

zender te kunnen maken, moet de zogenaamde multilayer techniek

worden toegepast. Hierbij worden meerdere lagen PVDF op elkaar

geplakt die elektrisch parallel geschakeld zijn en mechanisch

in serie geschakeld. Daardoor kan bij dezelfde zendspanning de

akoestische output vermenigvuldigd worden met het aantal lagen

van de transducer. [34] Door verliezen als gevolg van bijvoor

beeld de lijmverbindingen wordt in de praktijk echter een

kleinere vergroting van de akoestische output bereikt. Het

effekt van de multilayer techniek is te zien in figuur 4.6.

4.6.3. Fokusseren

Als men een ultrasone transducer wil maken waarmee in de ultra

sone tomograaf een hoge laterale resolutie verkregen kan wor

den, zijn er twee zaken die hiervoor kunnen zorgen. Ten eerste

moet de frequentie waarop de transducer werkt hoog gekozen

worden. Ten tweede kan de transducer gefokusseerd worden. Dit

kan op de gebruikelijke manier gebeuren, namelijk met behulp

van een akoestische lens, maar ook door de transducer met een

gekromd oppervlak te maken. Doordat PVDF zo flexibel is, kan

men de transducers in elke willekeurige vorm buigen. Door een

PVDF membraan op te spannen op een ring met daarachter een

luchtkamer waarin de druk geregeld kan worden, kan men zelfs

een transducer maken waarmee variabel gefokusseerd kan worden.

Dit is geschetst in figuur 4.7.

Fokusseren kan men ook bereiken met behulp van een transducer

array. Door de buitenste elementen van het array eerder aan te

sturen dan de binnenste, kan men de plaats van het fokuspunt

vastleggen. Op deze manier is variabel fokusseren op elektroni

sche wijze mogelijk. Niet aIleen de afstand van het fokuspunt

tot het array, maar ook de plaats van het fokuspunt in de rich-
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figuur 4.7

De ontJferpen van een ultrasone PVDF transducer met een
vast fokuspunt fa) en een variabel fokuspunt fb).

ting evenwijdig aan het array kan elektronisch geregeld

roor het vari~ren van de verschillende tijdvertragingen

Ide aansturingen van de elernenten van het array. [21] In

14.8 is aangegeven hoe dit in zijn werk gaat.

worden

tussen

figuur
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Ret verleggen van het fokuspunt door middel van tijdver
tragingen in de aansturing van de afzonderlijke elementen
van een transducer array.

4.6.4 Een hydrofoon

Een hydrofoon is een apparaat dat de aanwezige geluidsdruk in

een medium kan meten zonder daarbij het drukveld te verstoren.

Bij het maken van een nauwkeurige hydrofoon zijn drie faktoren

van belang.

Ten eerste moet het aktieve gedeelte zo klein mogelijk zijn om

de resolutie en de hoekresponsie van de hydrofoon zo groot

mogelijk te maken. Hier wordt met resolutie iets wezenlijk

anders bedoeld dan wanneer er met be trekking tot een ultrasone

tomograaf over resolutie gesproken wordt. Bij een hydrofoon

moet namelijk het drukveld op de plaats van de transducer met

een zo groot mogelijke resolutie gemeten worden. Bij de tomo

graaf moet op een afstand van de transducers met een hoge

resolutie gemeten worden.

Ten tweede moet ervoor gezorgd worden dat de hydrofoon het
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aanwezige drukveld zo weinig mogelijk verstoort omdat anders

niet het werkelijke drukveld gemeten wordt.

Ten derde moet de resonantie-frequentie van de hydrofoon ruim

baven de te meten frequenties liggen om een vlakke frequentie

karakteristiek te krijgen.

De vorm van de transducer die het meest geschikt is voor

gebruik als hydrofoon, is het zogenaamde "spot-poled membrane"

antwerp. Hierbij wordt het folie als een membraan in een

relatief groot raamwerk opgespannen waarbij aIleen een klein

gedeelte in het midden van het membraan, de "spot", aktief is.

Door middel van de vorm van de opgedampte elektroden kan

gezorgd worden dat aIleen dit kleine gebied aktief is. De

grootte en de vorm van het aktieve gebied is op deze manier

eenvoudig te bepalen. Een en ander is geschetst in figuur 4.9.

_ ,bovenste elektrode ~ ,onderste elektrode

(a)

figuur 4.9

Ib)

Een PVDF transducer volgens het "spot-poled membrane"
on twerp. (a) hetzelfde masker gebruikt voor zowel de voor
als de achterkant van de transducer, (b) de helft van de
onderzijde van het folie wordt opgedampt nadat de
bovenzijde met het masker van (a) is opgedampt. [35]
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Bij dit ontwerp wordt het drukveld, dat in het water heerst,

niet of nauwelijks verstoord door de meettransducer. Dit komt

door de goede akoestische aanpassing van PVDF met water waar

door er nauwelijks reflekties optreden. De drukgolf gaat als

het ware dwars door het folie heen zonder het folie op te

merken. Dit is ook te danken aan de relatief kleine dikte van

het folie ten opzichte van de gebruikte golflengtes. Doordat

het folie dun is, ligt ook de resonantie-frequentie zeer hoog.

Bij een folie van ca. 25 mikrometer ligt deze op ongeveer 40

MHz. Doordat het raamwerk groot is ten opzichte van de afmetin

gen van te meten drukgolf, wordt ook hierdoor het drukveld

weinig verstoord. De transducer heet dan akoestisch transpa

rant. Het aktieve gebied van de transducer is het gebied waar

de opgedampte elektroden aan boven- en onderzijde elkaar over

lappen. In be ide konfiguraties (a) en (b) uit figuur 4.9 is de

grootte en de vorm van het aktieve gebied hetzelfde. Bij (b)

echter is door de grootte van de onderste elektrode het risiko

op beschadiging gereduceerd. Na polarisatie van het aktieve

gebied kan de onderzijde van het folie in zijn geheel worden

opgedampt om een goede elektromagnetische afscherming te krij

gen. Hoe kleiner het aktieve gehied gekozen wordt, hoe kleiner

ook de kapaciteit van de transducer wordt. Hiermee neemt ook de

behoefte toe om het uitgangssignaal zo dicht mogelijk bij de

transducer zelf te versterken. Hiertoe kan een FET versterker

gebouwd worden op de hoepel waarin het folie is opgespannen.

[30] Om deze behoefte duidelijk te maken is in figuur 4.10 een

schematische voorstelling gegeven van een transducer die via

een kabel met een versterker is verbonden.

Het transducerelement met oppervlak A en dikte t wordt gerepre

senteerd door Ct en een spanningsbron. Ct hangt direkt samen

met de oppervlakte en de dikte van het sensorelement:
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De kapaciteit van de kabel wordt weergegeven door Cc , parasi

taire kapaciteiten door Cs en de ingangsimpedantie van de ver

sterker door Ca en Ra • De gevoeligheid ~c aan de ingang van

de versterker wordt gegeven door:

~c is de gevoeligheid van het sensorelement aan de ingang van

de kabel.

I\~-------_._----~>m __.m__

-itt-- kabel

piezo - elektrisch
element

versterker

figuur 4.10

Schematische representatie van een hydrofooD (aJ, met
equivalent elektrisch schema (bJ. [J6]

Als het sensorelement dunner gemaakt wordt om een bredere

frequentie-karakteristiek te krijgen, neemt de impedantie van

het element af en reduceert het effekt van Cs en Cc ' Verklei

ning van het aktieve oppervlak echter veroorzaakt een toename

van de irnpedantie van het sensorelement waardoor het effekt van

de parasitaire- en de kabelkapaciteit groter wordt. [36]
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4.7 DE VERSTERKERS

PVDF folie zet mechanische spanningen om in Iadingsverschui

vingen. Om het wegvloeien van deze Iadingen tegen te gaan,

moeten versterkers worden gebruikt met een hoge ingangsimpe

dantie. Zowel spannings- als Iadingsversterkers voldoen aan

deze eis. In figuur 4.11 staan de schema's van een spannings

versterker en een Iadingsversterker getekend.

(0)
:spam.ngsversterker

transducer: (b)

figuur 4.11

:ladllY;lsversterker
transduc@r:

I
I
I
I

Schema van een spanningsversterker (a) en een ladingsver
sterker (b) voor het versterken van een PVDF ui tgangs
signaal. [24J

De uitgangsspanning van de spanningsversterker ziet er als

voIgt uit [24]:

Hierbij is Cp een parasitaire kapaciteit, die onder andere door

de verbindingskabel veroorzaakt wordt. Door het toepassen van

een Iadingsversterker in plaats van een spanningsversterker,

kunnen Iangere kabels worden gebruikt. De gevoeligheid neemt

dan niet meer af met de toename van de kabeIIengte. De uit-
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gangsspanning ziet er als voIgt uit [24]:

Ladingsversterkers hebben echter het nadeel dat de ruis toe

neemt met de toename van de kabeIIengte. [36]

Wanneer men een versterker maakt voor gebruik in een puIs-echo

systeem, moet men er rekening mee houden dat dezelfde trans

ducer gebruikt wordt om zowel te zenden als te ontvangen. Dit

wil zeggen dat de sterke zendpuls rechtstreeks op de ingang van

de ontvangst-versterker staat. Daarom moet bij het ontwerp een

ingangsbeveiliging tegen deze sterke spanningspieken meegenomen

worden. [21]
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5 _ VOOR- EN NADELEN VAN PVDF

PVDF folie is een flexibel, lichtgewicht, taai plastic dat in

verschillende diktes geleverd wordt. Ten opzichte van de kon

ventionele pi~zo-elektrische materialen heeft het vele voor

delen.

- Het folie heeft in tegenstelling tot keramische materialen

een zeer grote bandbreedte: van 10-3 tot 109 Hz. De grote

bandbreedte is te danken aan een lage kwaliteitsfaktor en een

hoge resonantie-frequentie. Het heeft een zeer vlakke frequen

tie-karakteristiek dankzij de zachtheid van het materiaal, in

vergelijking met het harde keramische materiaal. In figuur 5.1

is het verschil te zien tussen de tijddomein-responsie van een

> (a) > (b)
20 01 3001 c:c: '2:02: c:c 10 Cl 20Cl a.a. III

CI) III
CI)

0 01 1001 c:c: ClCl 01 \\11.... _01 .......... -10 0os '5 V ~

-20
PZT-4 -10

~VF2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

tijd (ms) tijd (ms)

figuur 5.1

Tijddomein-responsie van schoksensors op een onderwater
schokgolf. (a) PZT-4, (b) PVFz • [37]
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keramische transducer en een PVDF transducer als gevolg van een

schokgolf. De schok werd gemaakt met een klein explosief. Het

maximum van de schokgolf was ongeveer 25 MPa. PVDF voIgt de

drukgolf nauwkeurig terwijl de keramische transducer een grote

uitslingering vertoont op zijn eigenfrequentie. [37]

- PVDF heeft een hoge inwendige demping waaraan de lage Q

faktor te danken is. Ook is de hoge inwendige demping een voor

deel bij het maken van transducer-array's. In een array treedt

hierdoor weinig overspraak op tussen de verschillende elemen

ten, ook als deze zeer dicht bij elkaar geplaatst zijn. [21]

- PVDF heeft een groot dynamisch bereik: het is gevoelig voor

zeer kleine krachten en kan ook gebruikt worden bij zeer grote

explosieve krachten. Ook bij hoge drukken, tot 70 MPa, gedraagt

gepolariseerd PVDF folie zich nog lineair. [19]

- PVDF heeft een lage akoestische impedantie zodat het akoes

tisch goed bij water en bij biologisch weefsel past. Hierdoor

worden ongewenste reflekties zoveel mogelijk vermeden. Dit

maakt het mogelijk om akoestisch transparante transducers te

maken. Het is dus ook mogelijk een drukveld te meten zonder dat

het veld door de meettransducent verstoord wordt. Dit in tegen

stelling tot een keramische transducer die zelf een hogere

akoestische impedantie heeft en een backing nodig heeft. [30]

- PVDF folie is dun. Dit is een voordeel als het foli.e gebruikt

wordt als hydrofoon. De dikte van het folie is velen malen

kleiner dan de golflengte van de gebruikte akoestische golven.

Ook dit is een eigenschap die bijdraagt aan de akoestische

transparantie van een PVDF transducer voor frequenties tot

enkele MHz. In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de sig

naalverliezen die optreden als een drukgolf door PVDF folie

gezonden wordt. Een zendtransducer zond een sinusoidale burst
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uit, die door een referentie-hydrofoon werd gemeten. Door tus

senplaatsing van verschillende PVDF folies konden de verliezen,

als gevolg van deze folies, gemeten worden. [30]

TABEL 5.1

Insertieverliezen van PVDF folie als funktie van de
dikte van het folie en de frequentie van het akoestische
signaal in dB. [30J

filmdikte 1,0 MHz 2,25 Mhz 3,5 MHz 5,0 MHz

12 mikrometer - - - -

25 mikrometer - 0,1 0,3 0,7

25 mikrometer - 0,2 0,5 0,9
met elektrode

_. < 0,1 dB

- PVDF heeft een hoge elastische kompliantie zodat input krach

ten zeer nauwkeurig worden weergegeven. Hierdoor is de lineari

teit van een PVDF transducer, als responsie op de amplitude van

een drukgolf, zeer groot. In figuur 5.2 is deze lineariteit

afgebeeld.

- PVDF heeft een grote di~lektrische sterkte zodat het sterke

elektrische velden weerstaat waaronder keramisch materiaal

mechanisch bezwijkt.

- PVDF is licht van gewicht en wordt in dunne films gemaakt

waardoor het gemakkelijk op grote oppervlakken aangebracht kan

worden, zonder dat het de trillingen van het onderliggende

objekt be~nvloed.
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figuur 5.2

De lineariteit van PVFz folie als responsie op een
drukgolf van 1 ms. [37J

- PVDF is goed bestand tegen vocht, chemikali~n, oxidanten en

intense ultraviolette straling. Ook r6ntgenstraling met een

intensiteit van 200 mR dat gedurende 40 ns op stukjes folie

ingewerkt heeft, had geen enkel effekt op de eigenschappen van

dat folie. [11]

- De fabrikage van ingewikkelde ontwerpen is betrekkelijk een

voudig: het kan gesneden of geknipt worden, gemakkelijk ver

vormd en gelijmd. De fabrikage van keramische transducers

levert vanwege de breekbaarheid vaak problemen op, vooral als

het gaat om grote afmetingen.



- 75 -

- Vooral bij grotere produktie aantallen zijn de fabrikage

kosten relatief laag.

Er kleven aan het gebruik van PVDF echter ook enkele nadelen.

- Het is een relatief zwakke elektomechanische zender, vooral

bij gebruik op lage frequenties. Dit is vooral te danken aan de

lage elektromechanische koppelfaktor. Ook de di~lektrische

verliezen in het materiaal zorgen ervoor dat het als zender

minder geschikt is. [38] Verder is de di~lektrische konstante

relatief laag, ca. 12. Hierdoor is de impedantie van een PVDF

zend-transducer hoog waardoor hoge input-spanningen nodig zijn.

Ook kan, zoals bij keramische transducers, geen gebruik gemaakt

worden van de sterke resonantiepiek voor het zenden op de

resonantie-frequentie van de transducer.

- Bij hoge temperaturen depolariseert het folie spontaan. De

maximale bedrijfstemperatuur is zo'n 100 °C. Bij temperaturen

boven 120 °c begint het folie zacht te worden en daardoor te

vervormen.

- PVDF is gevoelig voor elektromagnetische straling zodat veel

toepassingen vragen om een goede afscherming. Vooral bij puls

echo technieken vormt dit een probleem omdat de sterke pulsen

zorgdragen voor veel RF straling. In [30] wordt beschreven hoe

een transducer gemaakt kan worden die deze ongewenste straling

goed afschermt. Hiertoe worden twee lagen PVDF op elk~ar ge

plakt waarbij de externe oppervlakken geheel gemetaliseerd zijn

en geaard worden en zodoende voor een goede afscherming zorg

dragen. De naar binnen gekeerde oppervlakken zijn aIleen geme

taliseerd op de aktieve gebieden en de elektrische verbinding

naar het aktieve gebied toe. Een en ander is geschetst in

figuur 5.3.
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PVDF- folie

aktief

I I
gebied-I 1-

figuur 5.3

--

Tweelagen hydrofoon-transducer met gemetaliseerde
oppervlakken voor het tegengaan van RF interferentie.

In dit ontwerp werd folie gebruikt met een dikte van 25 mikro

meter. De totale transducer heeft hierdoor een dikte van 50

rnikrorneter. Dit is nog steeds klein ten opzichte van de te

ontvangen golflengtes zodat de akoestische transparantie van de

transducer nog steeds gegarandeerd is. De insertieverliezen bij

deze transducer zijn te zien in tabel 5.2.

TABEL 5.2

Insertieverliezen van de tweelagen transducer als funktie
van de frequentie van het akoestische signaal in dB. (30)

filrndikte 1,0 MHz 2,25 Mhz 3,5 MHz 5,0 MHz

tweelagen
transducer, 0,2 0,7 1,4 2,5
50 mikrometer

De ori~ntatie van de pOlarisatierichting in de twee lagen is

tegengesteld gekozen. Hierdoor rnoeten de lagen elektrisch zoda-
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nig parallel geschakeld worden, dat, als er nog RF straling door

de afscherming heen mocht lekken, deze in de ene laag een puIs

veroorzaakt die 1800 in fase gedraaid is ten opzichte van

de puIs in de andere laag. De door de RF straling veroorzaakte

pulsen dempen elkaar dus uit.
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6 _ EIGEN ERVARINGEN

Aan de hand van aIle gegevens uit de literatuur en de ervarin

gen uit Maastricht, is geprobeerd het produktieproces van PVDF

transducers zelf onder de knie te krijgen. In dit hoofdstuk

worden de verschillende stappen van het produktie-proces, zoals

die in hoofdstuk 4 zijn behandeld, besproken alsook de proble

men die daarbij onstonden. Omdat het strekken van de film om

gespecialiseerde apparatuur vraagt en omdat gestrekt folie in

de handel verkrijgbaar is, kan deze stap in de produktie over

gelaten worden aan de fabrikant van het folie. Bij onze experi

menten werd uitgegaan van biaxiaal gestrekt, ongepolariseerd

PVDF folie met een dikte van 25 mikrometer.

6.1 HET OPDAMPEN

Bij het opdampen van de elektroden, wordt het folie in een

masker geklemd. Rierin zijn gaten Rangebracht in de vorm van de

op te dampen elektroden. Ret masker kan van verschillende

materialen gemaakt worden. Ret door m~J gebruikte masker is

gemaakt van aluminium. Om er voor te zorgen dat de vorm van de

elektrode goed door de vorm van het masker bepaald wordt,

dienen de gaten in de plaat aluminium naar beneden t~e taps toe

te lopeno Als namelijk de gaten recht naar beneden lopen en de

op te dampen atomen komen niet precies recht van boven op het

masker af, dan is de rand van de elektrode niet precies be

paald. Als het gat taps toeloopt is dit weI het geval. Dit

effekt is geschetst in figuur 6.1.
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figuur 6.1

Ret resultaat van een opgedampt laagje goud door een
recht gat (aJ, en door een koniscb gat (bJ. De dikte van
de goudlaag is sterk vergroot.

De vorm waarin de elektroden op het folie gedampt zijn , is

geschetst in figuur 6.2. Het gebied waar de onderste en de

bovenste elektroden elkaar overlappen, wordt het aktieve gebied

van de transducer. De doorsnede van het aktieve gebied is 5 mm.

Als elektrode-materiaal is goud gebruikt met een laagdikte van

ongeveer 100 nm, en een hechtlaag van chroom met een dikte van

ongeveer 40 nm. Bij het opdampen in de opdampklok moet ervoor

gezorgd worden dat de afstand tussen de schaaltjes, waarin zich

het opdamp-materiaal bevindt, en het PVDF folie groot genoeg

is. De schaaltjes worden namelijk sterk verhit en door de

stralingswarmte , die van de schaaltjes afkomstig is, kan het

folie smelten. Voordat aan het opdampproces begonnen werd, werd

eerst het folie kort gebombardeerd met ionen om het oppervlak

van verontreinigingen te ontdoen.
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1= -= .=I :onderste elektrode

figuur 6.2

Vorm van de elektroden van de zelfgemaakte transducers.

6.2 HET POLARISEREN

Zoals gezegd, bestaat het polariseren uit het aanleggen van een

sterk elektrisch veld op het folie bij een hoge temperatuur.

Terwijl het veld nog aanwezig is, moet de temperatuur weer

dalen tot kamertemperatuur. Daarna kan de spanning afgeschakeld

worden en is het folie gepolariseerd in het gebied waar de

spanning gestaan heeft. Aangezien de elektroden al op het folie

aangebracht zijn, ligt het voor de hand om hier de spanning op

aan te sluiten. Omdat dan alleen in het aktieve gebied van de

transducer het elektrische veld komt te staan, wordt het folie

ook alleen op deze plaats pi~zo-elektrisch. Omdat het polarise

ren bij een hoge temperatuur gebeuren moet, werd de polarisa

tie-opstelling opgebouwd rond een oliebad dat met behulp van

een verwarming met thermostaat op temperatuur gebracht kon

worden. De opstelling is geschetst in figuur 6.3.
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figuur 6.3

De opstelling voor bet polariseren van PVDF transducers.

De weerstand van 10 Mega-ohm was in de leiding opgenomen om

ervoor te zorgen dat, bij doorslag van het folie, de stroom

niet te hoog oploopt. De polarisatie-spanning was steeds 2,5

kV. Dat betekent dus, omdat het folie 25 pm di~ was, dat het

elektrische veld over het folie 108 Vim was. De temperatuur

van de olie werd tot een waarde van 110°C gebracht.

Tijdens dit opwarmen werd de spanning aangeschakeld als een

temperatuur van 80 °c bereikt was. De hoge temperatuur

werd dan gedurende 2 uur aangehouden waarna de verwarming

afgeschakeld werd zodat het oliebad langzaam begon a~ te koe

len. Pas wanneer het bad op kamertemperatuur was, werd de

spanning afgeschakeld. De polarisatie-duur werd ook weI eens

veel korter genomen, bijvoorbeeld 15 minuten. Ook werd het

oliebad weI eens op temperatuur gebracht waarna het folie, met

aangeschakelde spanning, gedurende 15 minuten ondergedompeld

werd. Het folie werd dan na deze 15 minuten helemaal uit de
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olie gehaald en koelde op deze rnanier zeer snel af tot karner

ternperatuur. Ook werd de polarisatie-ternperatuur weI eens lager

genornen, bijvoorbeeld 100 °c of 90 °c. Bij de metingen die aan

de transducers verricht zijn, was geen duidelijk verschil rnerk

baar tussen de varia ties die in het produktie-proces zijn

aangebracht. (zie ook paragraaf 6.5) Kennelijk zijn de duur van

de pOlarisatie en de polarisatie-ternperatuur niet kritisch.

Later is ook geprobeerd om te polariseren in een hete-Iucht

oven. Ret folie werd dan geklernd in een houder zoals die in

figuur 6.4 geschetst is.

PVOF

R \ Q~w..
-~........:::::::===~ 2.5kV

D :teflon

~:koper

figuur 6.4

PVDF bouder voor polarisatie in een bete-lucbt-oven.

Er zijn geen merkbare verschillen opgetreden tussen het in olie

en in hete lucht polariseren. De methode in hete lucht heeft de

voorkeur omdat het folie dan achteraf niet meer schoongemaakt

hoeft te worden. Daardoor is de kans kleiner dat de opgedampte

laag goud beschadigd wordt.
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6.3 HET VOORVERWARMEN

Door het verschil in uitzettingsko~ffici~ntvan het folie en

het opgedampte of gesputterde metaal, gaat bij het verwarmen,

dat voor het polariseren noodzakelijk is, het folie kromtrekken

op het aktieve gebied van de transducer. Het vermoeden bestaat

zelfs dat het folie bij verwarming iets krimpt terwijl het

metaal iets uitzet. De krimp in het folie verdwijnt echter niet

na afkoeling en daardoor blijft het aktieve gebied van de

transducer bol staan. Dit heeft nadelige gevolgen voor de

gevoeligheid van de transducer. Als namelijk een vlakke golf

invalt op een bolle transducer, wordt de drukgradi~nt van de

golf niet in ~~n vlak loodrecht op de voortplantingsrichting

gemeten. Er wordt dan een gewogen gemiddelde van de drukgra

di~nt gemeten.

Door het folie voor te verwarmen, veroorzaakt men de krimp

voordat er elektroden op worden gedampt. Omdat deze krimp nu

blijvend is, kan het folie nogmaals verwarmd worden bij het

polariseren, zonder dat het nog verder inkrimpt. Het resultaat

is dat de gehele transducer, dus ook het aktieve gebied, vlak

blijft.

De PVDF transducers die in Eindhoven gemaakt zijn, zijn voor

het opdampen niet voorverwarmd. In Maastricht zijn twee series

transducers gemaakt, ~~n voorverwarmd en ~~n niet voorverwarmd.

Het verschil is duidelijk te zien aan de boIling van het ak

tieve gebied van de transducer.

Bij het voorverwarmen werd er in Maastricht voor gezorgd dat

het folie tussen twee platen metaal geklemd zit. De klemming

moet niet te groot zijn zodat het folie ongehinderd kan krim

pen. Het metaal moet echter weI zo goed kontakt maken met het

folie dat de warmtetoevoer gelijkmatig over het folie verdeeld

wordt. De door het eigen gewicht van de platen veroorzaakte

klemming is vaak al voldoende. Ook mag het folie niet bescha

digd worden door eventuele oneffenheden in de oppervlakten van
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de metalen platen. Daarom is het noodzakelijk dat de platen zo

glad mogelijk gepolijst zijn. Hierdoor wordt meteen ook een

goed warmtekontakt verkregen over het gehele oppervlak van het

folie.

Een tweede belangrijk verschil tussen de transducers uit Eind

hoven en Maastricht is dat er in Maastricht gebruik werd ge

maakt van de RF sputter-techniek voor het aanbrengen van de

elektroden op het folie terwijl in Eindhoven opgedampt werd.

6.4 DE TRANSMISSIE-METING

Wanneer een geluidsgolf door een stukje folie gaat, komt het

twee grenslagen tegen. E~n van water naar PVDF en ~~n van PVDF

naar water. In paragraaf 2.9 werd de volgende formule genoemd

voor de transmissie van ultrageluid door twee grenslagen:

Aan deze transmissie-ko~ffici~ntis te zien hoeveel een stukje

PVDF folie een geluidsbundel in water verstoort. Er geldt dan

uiteraard dat Zl = Z3' Voor een hydrofoon is het gewenst dat

de bundel zo weinig mogelijk verstoord wordt. In een proefop

stelling in een waterbak is geprobeerd te meten wat de trans

missie-ko~ffici~nt in de praktijk is. De opstelling is ge

schetst in figuur 6.5.

De zend-transducer werd aangestuurd met een kontinu s~nusvormig

signaal zodat er een bundel van kontinu geluid in de waterbak

ontstond. Op de ontvangst-transducer was een voltmeter voor

hoge frequenties aangesloten om de uitgangsspanning van de

transducer nauwkeurig te kunnen meten. Op deze manier werd de

r.m.s. waarde van het uitgangssignaal gemeten, zowel voor het

geval er zich geen PVDF folie tussen de zender en ontvanger
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figuur 6.5

De opstelling voor het meten van de transmissie door een
stukje PVDF folie.

bevond, als voor het geval er weI folie aanwezig was. Het PVDF

folie was hiervoor geklemd tussen twee perspex ringen. Om aIle

andere invloeden van reflekties en dempingen niet mee te nemen

in de meting, werd steeds eerst de amplitude gemeten met folie,

als het water tot rust was gekomen. Daarna werd het folie

tussen de perspex ringen uitgetrokken zodat de ringen in de

waterbak op precies dezelfde plaats aanwezig bleven. Het enige

verschil tussen de twee metingen was dus het folie. Omdat met

kontinu geluid gewerkt werd, moest de ontvangst-transducer

onder een hoek geplaatst worden ten opzichte van de geluidsbun

del. Dit is om te voorkomen dat er een staande golf ontstaat

tussen de grensvlakken van de zend- en de ontvangst-transducer.

Voor twee frequenties zijn de verschillende amplitudes vijf

maal gemeten om een gemiddelde uit te kunnen rekenen. De resul

taten staan in tabel 6.1 en tabel 6.2 vermeld. Er is gemeten

bij 1,55 MHz en 2,25 MHz omdat deze frequenties dicht bij de

resonantie-frequentie van de transducer liggen zodat"nog een .

redelijk uitgangssignaal verkregen werd. Bovendien kan de

transmissie bij 2,25 MHz vergeleken worden met een literatuur

opgave.
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TABEL 6.1

Het resultaat van het meten van de transmissie door een
stukje PVDF folie bij 1,55 MHz.

meting 1
meting 2
meting 3
meting 4
meting 5

uitgangsspanning
met PVDF folie
(mV r.m.s.)

10,06
9,94
9,71
9,48
9,50

uitgangsspanning
zonder PVDF folie
(mV r.m.s.)

10,28
10,24

9,90
9,91
9,71

quoti~nt

0,979
0,971
0,981
0,957
0,978

Het gemiddelde quotient is: 0,97 +/- 0,01

TABEL 6.2

Het resultaat van het meten van de transmissie door een
stukje PVDF folie bij 2,25 NHz.

meting 1
meting 2
meting 3
meting 4
meting 5

uitgangsspanning
met PVDF folie
(mV r.m.s.)

9,65
9,98

10,01
10,08

9,60

uitgangsspanning
zonder PVDF folie
(mV r.m.s.)

10,05
10,15
10,12
10,25

9,97

quotH!nt

0,960
0,983
0,989
0,983
0,963

Het gemiddelde quotient is: 0,98 +/- 0,01

Aan de resultaten is te zien dat het verschil, wat gemeten

wordt, niet altijd even konstant is. Dit kan te maken hebben

met het feit dat er toch gedeeltelijk staande golven ontstaan

tussen de twee transducers waardoor in feite geen spake is van

transmissie. Wanneer met kontinu geluid gewerkt wordt, ontstaan

er ook nog andere effekten die de geluidsbundel instabiel

maken. De zend-transducer wordt namelijk warm en verwarmt zo-
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doende het water vlak voor de transducer. Hierdoor ontstaan

echter stromingen in het water die de geluidsbundel be~nvloe

den.

Wanneer uit deze amplitude-quoti~ntende dempings-ko~ffici~nt

berekend moet worden, moet eerst de relatie tussen deze ampli

tudes en de intensiteit van een geluidsbundel bekend zijn. De

intensiteit van een bundel was in paragraaf 2.9 al gedefini~erd

als de hoeveelheid akoestische energie die per tijdseenheid

door een eenheid van oppervlakte stroomt. Voor de intensiteit I

van een harmonische lopende golf geldt [22]:

I = P: / (2 9 c)

Hierbij is Po de amplitude van de druk, 9 de dichtheid van het

medium en c de geluidssnelheid in het medium. Voor de spanning

V van een pi~zo-elektrische transducer geldt:

V = xE

waarbij x de dikte van de transducer is en E de elektrische

veldsterkte in de transducer. Voor de veldsterkte geldt de

relatie (zie paragraaf 2.5):

E = -gT + BTD

Voor D=O betekent dat: V = -xgT

Als U de amplitude van V is geldt dus: U = -xgP

Hieruit voIgt voor de intensiteit:

Dus I is evenredig met het kwadraat van de spanningsamplitude.

De transmissie-ko~ffici~nt, die gedefini~erd is als de verhou-
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ding van de intensiteit van de invallende golf en die van de

doorgelaten golf, wordt dus verkregen door het quoti~nt van de

meetresultaten te kwadrateren. In tabel 6.3 worden de meetre

sultaten vergeleken met de theoretische waarden voor de trans

missie-ko~ffici~nt. De theoretische waarde wordt uitgerekend

met behulp van de formu1e aan het begin van deze paragraaf.

Hierbij zijn de vo1gende waarden ingevu1d:

ZI = Z2 = Zwater = 1,5 * 106 kgs-1 m- 2

Z3 = ZpVDF = 3,9 * 106 kgs-1 m-2

k 2 = (2 n: / C pVDF ) * f en C pVDF = 2,2 * 103 ms- 1

1 2 = 25 * 10-6 m

TABEL 6.3

De vergelijking van de gemeten en de berekende transmissie
koetticient IX t.

frequentie

1,55 MHz
2,25 MHz

IX t : berekend

1,0
1,0

IX t :gemeten

0,95
0,95

De berekende waarde van de transmissie-ko~ffici~ntis ongeveer

1. Dit komt doordat de golflengte van het ge1uid vele malen

groter is dan de dikte van het folie. Doordat de verschillende

konstanten niet erg nauwkeurig bekend zijn, is de transmissie

ko~ffici~nt niet nauwkeuriger uit te rekenen. De waarde van de

gemeten transmissie-ko~ffici~ntis ook niet erg nauwkeurig

omdat de meetmethode niet erg geschikt blijkt te zijn. Een

verge1ijking van de gemeten en berekende waarden van de
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transmissie-ko~ffici~nt is dan ook niet erg zinvol. WeI kan

gekonkludeerd worden dat de reflektie, als gevolg van tussen

plaatsing van een stuk PVDF folie, slechts enkele procenten

bedraagt.

6.5 DE PULSHETINGEN

In hoofdstuk 1 is al gezegd dat in de opstelling voor ultrasone

transmissie-tomografie gebruik wordt gemaakt van gepulst ge

luid. De zend-transducer wordt hiervoor aangestuurd met een

spanningspuls. Het resultaat van deze puIs is een uitslingering

van het zend-kristal in zijn resonantie-frequentie. De lengte

van de puIs is zo gekozen dat de uitslingering van de trans

ducer, als responsie op de positieve flank, door de responsie

op de negatieve flank nog een extra zet mee krijgt. In figuur

6.6 is dit geschetst.

J
::>
E
o
$2

(0)

~IA A .~ f\
v IV"

1,0 Ils/...

J
::>
E
o
$2

(b)

figuur 6.6
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De uitgangsspanning van de ontvangst-transducer bij
gepulst geluid wanneer de puls breed is (a), en wanneer
de puls zo smal is dat de uitslingeringen elkaar
versterken (b).
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Om te kunnen zien wat het resultaat is wanneer een PVDF trans

ducer als ontvanger gebruikt wordt, is in een waterbak de

opstelling gebouwd die in figuur 6.7 te zien is.

-~::;.--
L..-_-II. _._._. _

-- - - -zender - - -.

pulsgenerator

figuur 6.7

PVDF . transducer

L--r----'1
ontvanger

oscilloskoop

De meetopstelling voor bet meten van gepulst geluid met
een PYDF transducer. De transducers zijn opgesteld in een
Jfaterbak.

Omdat de PVDF transducer zo breedbandig is, worden ook aIle

laagfrequent storingen, zoals waterschommelingen, op de oscil

loskoop zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat er geen mooi stil

staand beeld verkregen wordt. Om dit verschijnsel te elimine

ren, is een hoogdoorlaat-filter tussen de PVDF transducer en de

oscilloskoop geschakeld. De PVDF ontvanger werd stee~s op een

vaste afstand tot de zend-transducer geplaatst.

De houder waarin de PVDF transducer geklemd zit, is te zien in

figuur 6.8. De houder bestaat uit twee printplaten met een gat

erin waarbinnen het aktieve gebied van de transducer zich moet

bevinden. Op de printplaten zijn kopervlakken aangebracht die
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figuur 6.8

De houder voor een PVDF transducer voor de metingen in
een waterbak. Links is een losse printplaat te zien en
recbts de samenstelling van de gebele bouder.

kontakt maken met de elektroden op het PVDF folie. Om RF sto

ringen te voorkomen, zijn nog twee koperplaatjes aan de buiten

kant van de houder gemonteerd. Een dergelijke houder, maar dan

zonder de koperplaatjes, werd ook gebruikt voor het polariseren

van het folie in het oliebad.

De resultaten van de meting z~Jn te zien in de figuren 6.9,

6.10 en 6.11. De figuren zijn met de hand overgetrokken van

foto's die van het oscilloskoop-scherm gemaakt zijn.

De zelfgemaakte transducer die het resultaat gaf dat in figuur

6.9 te zien is, is gedurende 2 uur in een oliebad van 110°C

gepolariseerd. Het elektrode-materiaal is opgedampt ~ud met

een chroom hechtlaag. De transducers die gedurende de andere

tijden of bij een andere temperatuur gepolariseerd waren, gaven

een resultaat dat vergelijkbaar is met het resultaat in figuur

6.9. De uitgangsspanningen van deze transducers verschilden

onderling nauwelijks.
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figuur 6.9

Uitgangsspanning van een zelfgemaakte PVDF transducer bij
gepulst geluid. In (b) is de transducer met de andere kant naar
de zender gericht.

De transducer die het resultaat uit figuur 6.10 gaf, is in

Maastricht gemaakt van een niet-voorverwarmd folie.

Het resultaat uit figuur 6.11 werd verkregen met een in

Maastricht gemaakte transducer van voorverwarmd PVDF folie.

Het eerste wat opvalt bij vergelijking van de resultaten van de

PVDF transducers met die van een keramische transducer, is de

mooie sinusvorm die bij de keramische transducer optreedt. De

oorzaak van dit verschil is zeer waarschijnlijk te danken aan

het feit dat het water zich niet lineair gedraagt. Dit wil

zeggen dat de relatie tussen de druk in het water en.de kom

pressie en expansie van het water niet lineair is. Dat deze

niet-lineariteit bij de keramische transducer niet te zien is,

komt doordat de ontvangst-transducer als een zeer smalbandig

filter werkt. PVDF is echter veel breedbandiger en voIgt de

druk, zoals die in het water aanwezig is, veel beter.
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figuur 6.10

Uitgangsspanning van een in Maastricht gemaakte PVDF
transducer bij gepulst geluid. Bet folie was in dit geval
niet voorverwarmd. In (bJ is de transducer met de andere
kant naar de zender gericht.
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figuur 6.11

Uitgangsspanning van een in Maastricht gemaakte PVDF
transducer bij gepulst geluid. Bet folie was in dit geval
wel voorverwarmd. In (bJ is de transducer met de andere
kant naar de zender gericht.
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Ook is te zien dat de uitgangs-spanningen bij PVDF veel lager

zijn dan bij PXE-5. Dit is vooral te wijten aan het verschil in

dikte tussen de transducers. Doordat het PVDF folie veel dunner

is dan de golflengte van het geluid, is de drukgradi~nt over

het folie maar zeer klein.

De uitgangs-spanningen van de in Maastricht gemaakte transdu

cers lageniets hoger dan die van onze eigen transducers. Dit

kan te maken hebben met het produktieproces maar het kan ook te

maken hebben met ouderdoms-verschijnselen van de in Eindhoven

gemaakte transducers.

De golfvorm en soms ook de amplitude van het uitgangs-signaal

hangen af van de zijde van het folie die naar de zend-transdu

cer gericht is. Het is niet duidelijk wat hier de oorzaak van

is. Het kan zijn dat de boIling van het aktieve gebied hier de

oorzaak van is. Misschien heeft ook de polarisatie-richting

hier wat mee te maken. Dit is nog een punt dat om verder

onderzoek vraagt. (zie hoofdstuk 7)

Een laatste opmerking die gemaakt dient te worden, is dat bij

de transducers die in Maastricht gemaakt zijn, het goud de

neiging had te verschrompelen en zelfs los te laten wanneer de

transducer blootgesteld werd aan de akoestische pulsen. Bij de

niet voorverwarmde transducer was dit effekt sterker dan bij de

transducers die weI voorverwarmd waren. Kennelijk is de hech

ting van het goud op het folie toch niet zo goed als bij de in

Eindhoven gemaakte transducers met opgedampte elektroden. Of

dit te maken heeft met het verschil tussen de opdampt~chniek en

de sputtertechniek of met het verschil in de dikte van de goud

en de chroom hechtlaag, is niet duidelijk. Ook zou het schoon

maak-proces, dat plaatsvindt v66r het opdampen respektievelijk

sputteren, van invloed kunnen zijn op de hechting.
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7 _ KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

7.1 KONKLUSIES

Uit de resultaten van het eigen onderzoek is al gebleken dat

PVDF goed te gebruiken is als basismateriaal voor een ultrasone

transducer. Dit was na het literatuuronderzoek ook al te ver

wachten.

In hoofdstuk 5 is een hele lijst gegeven van voor- en nadelen

van PVDF in vergelijking tot keramisch materiaal. Een aantal

hiervan is belangrijk voor de toepassing waar het hier om gaat,

het gebruik van PVDF in de ultrasone tomograaf. Andere genoemde

voordelen zijn van ondergeschikt belang voor de toepassing.

De grote breedbandigheid van het folie is bijvoorbeeld geen

groot voordeel ten opzichte van PXE-5 omdat in de tomograaf

meestal op een vaste frequentie gewerkt wordt, bijvoorbeeld 2

MHz. Het is nu echter weI mogelijk om op verschillende frequen

ties te zenden zonder dat de ontvangst-transducer hoeft te

worden aangepast zolang de frequenties ruim onder 40 MHz blij

ven. Van de lineariteit, waardoor het folie een nauwkeuriger

meting geeft van de aanwezige drukgolf, wordt in de tomograaf

geen gebruik gemaakt omdat hier aIleen naar de nulpunten van de

pulsen gekeken wordt. WeI is het zo dat bij de "dempingsmeting"

meer nulpunten per puIs gemeten kunnen worden. Bij de kerami

sche transducers wordt na een paar perioden aIleen nog maar de

resonantie-frequentie van de ontvangst-transducer gemeten. Bij

PVDF is dit niet het geval. De hoge inwendige demping is weI

belangrijk voor het maken van transducer-arrays waarbij de

elementen elkaar onderling niet mogen be1nvloeden. Het voordeel

van het grote dynamische bereik is maar betrekkelijk aangezien
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in een tomograaf niet met extreem hoge drukken gewerkt wordt.

Dat het folie voor zeer lage drukken toch nog gevoelig is, is

natuurlijk weI van belang wanneer aan een objekt gemeten moet

worden met een zeer hoge demping. Denk bijvoorbeeld aan bot

weefsel. De belangrijkste voordelen zijn toch weI de lage

akoestische impedantie en de akoestische transparantie, waar

door het weinig reflekties en dus storingen in de meetbak

geeft, en de mechanische flexibiliteit, waardoor een transdu

cer-array zonder veel moeite in elke willekeurige vorm gemaakt

kan worden. Met behulp van opdamptechnieken, waarbij met mas

kers gewerkt wordt, is het mogelijk de elektroden in elke

gewenste vorm op het folie aan te brengen.

Van de genoemde nadelen in hoofdstuk 5 is de eerste de zwaarst

wegende. PVDF is een zwakke elektromechanische zender. Dit is

vooral jammer omdat er daarom geen transducer-arrays in elke

willekeurige vorm gemaakt kunnen worden voor het gebruik als

zender. Dit zou als voordeel hebben dat er zeer eenvoudig

variabel gefokusseerd kan worden waardoor de resolutie van de

afbeeldingen aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden. (zie

[39]) .

De gevoeligheid voor elektromagnetische straling kan op een

betrekkelijk eenvoudige manier verholpen worden. Aangezien met

de tomograaf aIleen bij kamertemperatuur gewerkt wordt, treedt

ook geen spontane depolarisatie op.

Aan de versterking van de uitgangs-spanningen van een PVDF

transducer worden weI vee I hogere eisen gesteld omdat deze veel

lager zijn dan die van keramische materialen.

Alles in aanmerking nemend kan gekonkludeerd worden dat PVDF

als ontvangst-transducer, vooral voor het maken van een array,

beter geschikt is dan een keramisch materiaal. Het heeft dan

ook zeker zin het onderzoek naar het gedrag van PVDF voort te

zetten met als doel het verbeteren van de ultrasone tomograaf.
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7.2 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

am optimaal van de gunstige eigenschappen van PVDF gebruik te

kunnen maken, moet nog weI enige ervaring opgedaan worden.

Daarom voIgt hier een opsomming van zaken die nog verder onder

zocht dienen te worden.

7.2.1 Verwarmen van het folie voor het opdampen

Een van de problemen bij het polariseren van een stukje folie,

is het kromtrekken van de transducer. Dit is waarschijnlijk een

gevolg van de verschillen in uitzettingsko~ffici~nt tussen het

folie en de opgedampte metalen.

Bij de transducers die gemaakt zijn in Maastricht was te zien

dat het kromtrekken van het folie bij het polariseren voor een

belangrijk deel voorkomen kan worden door verwarming van het

folie voordat er elektroden worden opgedampt of gesputterd.

7.2.2 Polariseren bij kamertemperatuur

Omdat vermoed wordt dat het kromtrekken van het folie bij het

polariseren veroorzaakt wordt, kan ook geprobeerd worden dat te

voorkomen door te polariseren bij kamertemperatuur. Het effekt

van verschil in uitzettingsko~ffici~ntverdwijnt dan geheel.

Bij kamertemperatuur bestaat echter weI het risiko dat het

folie doorslaat, omdat met veel hogere polarisatie-spanningen

gewerkt moet worden. Er kan dus nog onderzocht worden. hoe hoog

deze spanningen moeten zijn om hetzelfde resultaat te bereiken.

Ook moet dan bekeken worden in hoeverre het gevaar van doorslag

aanwezig is en hoe dat eventueel voorkomen kan worden, door

bijvoorbeeld een andere konfiguratie te kiezen van het raamwer

kje waarin het folie zich bevindt tijdens de polarisatie. Ook

kan de vorm van de elektroden van invloed zijn op de gevoelig

heid voor doors lag omdat bij scherpe randen in het metaal de
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sterkste elektrische velden ontstaan. Wellicht kan gedacht

worden aan het polariseren van blank folie door het tussen twee

metalen platen te klemmen waarop de spanning komt te staan. De

elektroden kunnen dan na het polariseren op het folie worden

opgedampt. Dan moet er echter rekening mee gehouden worden dat

de polarisatie kan verdwijnen als het folie bij het opdampen of

sputteren te heet wordt.

Het grote verschil in resultaat tussen de reeds geteste methode

en deze methode is dat bij de laatste de gehele film de pi~zo

elektrische eigenschap heeft. Het aktieve gebied wordt dan toch

nog bepaald door de vorm van de elektroden omdat de elektroden

geen elektrisch kontakt hebben met de rest van het oppervlak.

Er treden echter bij een ontvangst-transducer als gevolg van

een akoestisch veld ladingsverschuivingen op in de gehele film.

Bekeken moet worden wat de invloed is van dit effekt op het

gedrag van de transducer en de verstoring van het aanwezige

drukveld.

7.2.3 Het aanbrengen van elektrische kontakten

In de tot nu toe gebruikte opstellingen werd het folie steeds

tussen twee printplaten geklemd met daarop kopervlakken die

kontakt maken met de elektroden op de transducer. Dit is uiter

aard geen duurzame verbinding die gewenst is wanneer een trans

ducer gemaakt moet worden voor kontinu gebruik in de tomograaf.

Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier het

beste de elektrische verbindingen aangebracht kunnen worden. Er

zijn al enkele suggesties gegeven; het gebruik van geleidende

lijm of epoxy.
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7.2.4 De versterking van de uitgangssignalen

Aangezien een PVDF transducer een veel lagere uitgangs-spanning

geeft dan een keramische transducer, moet het uitgangs-signaal

extra versterkt worden. Aan zo'n voorversterker worden hoge

eisen gesteld omdat het gaat om hoge frequenties, enkele MHz,

en om lage spanningen, enkele mV. Uitgezocht moet worden hoe

deze versterkers gedimensioneerd moeten worden en waar de ruis

niveaus liggen, zowel van de transducer als van de versterker

zelf. Misschien is het, in verband met de ruis of storingen,

nodig de versterkers zo dicht mogelijk bij de transducer en dus

onder water te plaatsen.

7.2.5 Een test naar de duurzaamheid van de piezo-elektrische

eigenschappen

Bij de metingen aan de zelfgemaakte PVDF transducer is het

vermoeden ontstaan dat de pi~zo-elektriciteitvan de transdu

cers na verloop van tijd minder wordt. Een onderzoek naar deze

vermindering is echter nog niet gedaan. Aangezien het toch van

belang is te weten of, en zo ja, hoeveel de pi~zo-elektrische

eigenschappen van PVDF verminderen, is het aan te bevelen

hiervoor een meting op te zetten. Als vermindering van pi~zo

elektriciteit in eerste instantie niet te voorkomen is, moet

misschien een ijkprocedure voorafgaan aan een werkelijke meting

van een doorsnede-plaatje met de tomograaf. De voorkeur gaat

natuurlijk wel uit naar PVDF transducers waarvan de eigenschap

pen niet degraderen. Daarom moet uitgezocht worden hoe dit

degradatieproces, als het tenminste werkelijk aanwezig is, tot

stand komt en hoe het te voorkomen is.
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7.2.6 Een andere transmissie-meting

Aangezien het bepalen van de transmissie-ko~ffici~ntdoor een

stukje PVDF folie door middel van een meting niet erg geslaagd

is, moet hiervoor een betere meetmethode bedacht worden. Een

mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn het werken met ge

pulst geluid waarbij de amplitudes gemeten worden met behulp

van een piekdetektor. De problemen van de staande golven en van

de waterstromingen als gevolg van de temperatuurs-stijging van

de zend-transducer zijn dan niet meer aanwezig. Om de meetre

sultaten op een goede manier te kunnen vergelijken met de

theoretische waarden, dienen de akoestische impedanties van

water en van PVDF nauwkeuriger te worden opgegeven.
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