
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De meting van de voortplantingssnelheden van ultrasone golven in vaste stoffen en van de
elastische constanten in CsMnCl3.2H2O

Potters, F.A.J.A.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/23ffc6b4-13a9-4cfb-bf3f-e3540d5fcf5f


'II/) 1 hse.

,~.-.

TI:GHNISCHE HOGESCHOOC'j
EINDHOVEN .

STUDIEBl8UOTHEEK·;~r

ElEKTROTECW 11EI<" !:J~,
"10. '~4

De meting van de voortplantings

snelheden van ultrasone golven
in vaste stoffen en van de elas

tische 90nstanten in CsMnC13·2H20
door:

F.A.J.A. Potters

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd in de periode van
september 1978 tim okto ber 1979 .
in opdracht van Prof. dr.
F.N. Hooge en onder leiding van
Ir. T. Kwaaitaal.



Samenvatting.

In Deel I van dit verslag worden een aantal methoden behandeld
Om snelheden te meten van ultrasone golven in vaste stoffen.

De metingen moeten kunnen worden uitgevoerd bij temperaturen

varierend van kamertemperatuur tot vloeibaar stikstoftempera
tuur. Hiervoor moet een bepaald meetprincipe gekozen worden en
een bruikbare opstelling gemaakt worden.

~

Verschillende methoden uit de literatuur zijn d.m.v. experi-
menten op hun bruikbaarheid en nauwkeurigheid met elkaar ver

geleken.

Door bepaling van de snelheden in de verschillende richtingen
van een kristal kunnen, als de soortelijke massa bekend is, de
elastische constanten berekend worden, zoals gedaan is vo'or
Cesium Mangaan Chloride (CsMnC1 3·2H20).

Hiervan zijn de zes diagonale elastische constanten berekend
als functie van de temperatuur, waarbij rekening is gehouden

met de lineaire uitzettingsco~ffici~ntenvan het kristal.

Deel II bevat de resultaten, die in de vorm van een publikatie,
getiteld "The Diagonal Elastic Constants of CsMnC1

3
·2H20"

door Ir. T. Kwaaitaal en ondergetekende aangeboden zijn aan

The Journal ~f Applied Physics.



Abstract.

The six diagonal adiabatic elastic constants of the compound

CsMnC1
3

·2H20 have been determined by an ultrasonic pulse echo

technique. The ultrasonic velocities have been measured in the

temperature ra~ge from 80 - 300 oK. The thermal expension coef

ficients have been determined in this temperature range to cor

rect for changes in mass density and length of the ultrasonic
path. The mass density has been determined from pyknometer
measurements and from lattice constants.

The error in the elastic constants is 5 *10-3 at room tempe
rature.
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1. Snelheidsmetingen van ultrasone golven d.m.v. de II~-point

methode" met de PEa methode.

Bij het bepalen van snelheden van ul~rasone golven in vaste
stoffen (of vloeistoffen) maakt men veel gebruik van golf
treintjes. Deze acoustische golftreintjes geven aanleiding tot
echo's wanneer zij reflecteren tussen twee evenwijdige wanden.
Door de tijd te meten tussen twee echo's kan men de snelheid
berekenen uit:

2L /v = T m s (1 )

waarin v de snelheid, t de gemeten tijd enL de afstand tussen
de reflecterende wanden, zie figuur 1 en lit. 1 en 2.

L

Figuur 1. Combinatie transducer en sample (figuur 1a). Wanneer
de transducer via een getri~gerde oscillator een
spanning aangeboden krijgt (ingangspuls) zullen t.g.v.
de acoustische voortplanting in het sample reflectie
spanningen ontstaan (figuur 1b). Uit de tijd tussen
de reflecties kan men de fasesnelheid van de ultra
sone golf bepalen.

Wanneer men de tijd zeer nauwkeurig wilt meten zal men rekening
moeten houden met de reflectieqo~ffici~ntenaan beide wanden,

gegeven door:
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~ 1t-4 s
rr, =

It/"'.lfs (2)

voor respectievelijk de zijde van de transducer en de onbelaste
zijde van het sample. R is de verhouding van de druk van de

invallende en gereflecteerde golf, Zd de (acoustische karakte
ristieke) impedantie gezien vanaf het sample naar de transdu
cer, Zs de impedantie van het sample en Zl. de impedantie van
de lucht. R2 -== 1 daar Zl zeer hoog is en R1 kan tussen -1 en
+1 in liggen, afhankelijk van Zd.

Daar R1 = 1 treedt bij reflectie aan de zijde van de transducer
een fasedraaiing op, waardoor de gemeten tijd t m gegeven wordt
door:

'1
:tm = t - 360.f

i.p.v. t en waarin ~ de fasedraaiing en f de frequentie van
de golf is. Indien de transducer op zijn resonantiefrequentie
werkt en de lijmlaag tussen transducer en sample dun is, zal
1 echter maar een kleine negatieve waarde van enkele graden
hebben (lit. 1).

Ret principe van de PEO (pulse echo overlap) methode zoals
ontworpen door Papadakis is weergegeven in figuur 2. Volgens

dit ontwerp wordt de periodetijd van de sinus uit de generator
zodanig afgeregeld, dat deze gelijk is aan de looptijd tussen
twee echo's, welke elkaar op een oscilloscoop, die in de x

mode staat, precies overlappen. De x-afbui.ging wordt gestuurd
door de sinusgenerator zodat de sweep start op het begin van
een nieuwe ingangspuls op de transducer, welke via een deler

van 160 of 1600 gesynchroniseerd is met de sinusgenerator.
De twee pulsgevers naar de z-ingang dienen in juist die twee

echo's op te laten lichten die men op elkaar wilt leggen en
de rest van het signaal (de sweep) te onderdrukken m.b.v. de
intensiteitsknop op de oscilloscoop. De frequentieteller regi

streert de periodetijd van de sinusgenerator, de looptijd tus-
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Figuur 2. Ret blokdiagram voor de PEa methode om voortplan
tingssnelheden van ultrasone golven te meten.

sen twee echo's. De pulsbegrenzer zorgt ervoor dat de ingangs

puIs op de transducer de oscilloscoop niet overstuurt, maar de
echo's ongedempt doorlaat.
Door met twee verschillende frequenties te meten (de resonan

tiefrequentie en 0,9 maal de resonantiefrequentie) kan men de
corresponderende periodes van de echo's bepalen en indien
de impedanties van de transducer, lijmlaag en sample bekend
zijn tevens een schatting maken van 1 .

Een andere manier om t te bepalen is de "v-point methode".
Indien de ingangspuls (figuur 1b) langer wordt gemaakt dan de

te meten tijd t, zullen de reflecties elkaar overlappen.

De frequentie van de getriggerde oscillator (ongeveer de reso-
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nantiefrequentie van de transducer) kan zodanig gekozen worden,
dat de reflecties in fase zijn, zodat zij in de gebiedjes van

overlapping elkaar versterken (figUur 3).

Figuur 3.

Reflectiepatroon bij
gebruik van de PED metho
de.

Reflectiepatroon bij de
".".- point methode" wanneer
de oscillatiefrequentie
zodanig is gekozen dat de
reflecties in fase zijn.
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Ret eerste maximum (de interferentie tussen ingangspuls en de
'eerste reflectie)zal niet bij dezelfde frequentie met de overi
ge maxima samenvallen, omdat het verschil met de overige maxi
ma is dat de ingangspuls geen reflectiefasedraaiing heeft tus
sen de transducer en het sample.
Meet men nu de achtereenvolgende frequenties waarvoor maxima
optreden, dan wordt de tijd t bepaald door:

d.w.z. de helling van de rechte lijn, gevonden uit de punten
in fase (b.v. de maxima) uitgezet tegen de. frequentie, zie
figuur 4.

Formule 4 kan men als volgt afleiden.
De fase JP tussen twee reflecties hangt af van de afgelegde
weg en de fasedraaiing Po t. g. v. de reflectiec o~ffici~nt aan
de zijde van de transducer:
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"Figuur 4. Bij interferentie van de verschillende reflecties
zullen de maxima op gelijke intervallen van de fre
quentie liggen, gegeven door 2BL = 2~1~/~ waarbij B
het golfgetal is. q

Indien men deze maxima nummert (N),zal feN) een rech
te lijn zijn.

Daar de frequentie varieert zal deze methode aIleen gebruikt

mogen worden voor dispersievrije media, hetgeen meestal het

geval is in het MHz gebied, zodat ~; = o.

Indien de fase tussen twee reflecties ~ radialen wordt ver
schoven zal een maximum van de overlapping overgaan in een mi

nimum, vandaar de naam "1T- point methode".
Men kan dan ook dezelfde resultaten verkrijgen wanneer men de

achtereenvolgende minima bepaalt.

De bepaling van t volgens de "7T- point methode" is ongevoelig

voor de fasedraaiing bij reflectie aan de zijde van de trans

ducer, mits deze fasedraaiing.!o voor de verschillende frequen
ties constant is. Dat is deze echter niet zoals men kan zien

al~ men de reflectie aan de zijde van de transducer nader bestu

deerd, zie figuur 5.
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Figuur 5. Aanduiding van de verschillende impedanties Z (fi
guur 5a) alsmede een vektorplaatje voor de ,druk van
de invallende en gereflecteerde golf (figuur 5b).

De impedantie Zd' gezien vanaf het sample naar de transducer
wordt gegeven door (uit de theorie van de lange leidingen):

~d =1 1e = ;1 ~ Jf(r) 4M2 13, J: .,. Am /31 t1}
I ~~,) - A~ /3, I, ·Aam fit &

en de fasedraaiing 0 door:

(6)

11 en 12 z1Jn respectievelijk de dikte van de lijmlaag en de
transducer, terwijl B1 en B2 de respectievelijke propagatie

constanten zijn.

Wanneer f varieert, varieert B daar geldt:

(8)

Door meer meetpunten te nemen verkrijgt men daarom geen grote

re nauwkeurigheid bij het bepalen van de helling t = ~~ daar
feN) t.g.v. die fasedraaiing licht gekromd zal zijn.

Ook de afstemming van de transducer verloopt bij variatie van
de frequentie (zie figuur 6). Deze kan men weI bijregelen, maar

de transducer is op zichzelf al smalbandig, zodat de reflec

ties n~ enkele' maxifua al snel kleiner worden.
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Figuur 6. Elektrische aanpassing van de kwarts transducer tus
sen generator en oscilloscoop.

Met een elektrische aanpassing als in figuur 6 haalt men in de
praktijk ongeveer 6 maxima. De nauwkeurigheid in de bepaling
van t wordt dan gegeven door in hoeverre de 6 maxima op een
lijn liggen. De lijn f(N) bepaalt men door de methode der

kleinste kwadraten.

De correlatieco~ffici~nt r gegeven door:

",(; l
/ ..... .2 .2 x-x.) ~....

/11'1 e t: v)( =" l "",.
". -I

(9)

moet voor betrouwbare metingen (nauwkeurigheid in de orde van

een kleine fractie van de periodetijd) minstens 0,999 bedragen,

hetgeen blijkt uit vergelijkingen met de metingen volgens de
PEO methode *).

) Bij veel zakrekenmachines is de methode der kleinste kwa
draten samen met de berekening van de correlatieco~ffici~nt

programmeerbaar of als vast programma aanwezig.
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2. Vergelijking "7T- point methode" met de PEO methode.

Als voorbeeld nemen we een m~ting aan een CMC-kristal
(CsMnCI3·2H20), gemeten in de c-richting. De transducer was
niet rechtstreeks op het kristal geplaatst maar er werd gebruik
gemaakt van een vloeistofbuffer, bestaande uit alkohol (96%~zie

ook hfdst.5). De resonantiefrequentie van de transducer

(PZT 5) bedroeg 12 MHz.
De meetresultaten zijn in tabel I weergegeven.

-
N maxima in overlapping

bij f -(MHz)

1 11,5503
2 11,7130

3 11,9085

4 12,0850

5 12,2650

Tabel I Meetresul taten bij gebruik van de "17- point methode"
voor bepaling van de snelheid van ultrasone golven in
een CMC-kristal. De transducer (PZT 5) heeft een re
sonantiefrequentie van 12 MHz. Als ingangspuls dient
de eerste reflectie van de buffer.

Uit de 5 meetpunten voIgt een correlatieco~ffici~ntvan
r = 0,9997 en uit de helling voIgt: t 7i =:5,5512~sec.

D.m.v. de PEO methode werd gevonden t~o= 5,5566~sec, een ver
schil van 0,1% met t ~ ofweI 11 graden.
Lit. 1 geeft voor de "tr-point methode" een nauwkeurigheid van
1: 104•

Indien men niet is ge!nteresseerd in een fasecorrectie op de
gemeten tijd (zie formule 3) kan men sneller werken d.m.v. de

"-rr- point methode" dan d.m.v. de PEO methode, tenzij men meet

als functie van de temperatuur,
De eenmaal gevonden overlapping bij de PEO kan bij variatie
van de temperatuur bijgeregeld worden, terwijl bij de "ff-point"
altijd een reeks van maxima bekend moet zijn voor de bepaling
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dN
van df •
Tevens heeft de "ff- point methode" een uitmiddelend effect op
fase-afwijkingen van de reflecties t.g.v. bijvoorbeeld een te
kleine dwarsafmeting van het sample (zie hfdst.3) of door een
slechte koppeling tussen transd~cer en sample met of zonder
gebruik van buffer. De maxima treden dan niet aIle bij precies
dezelfde frequentie op. Bij de PEO methode is dan meestal niet
voor verschillende paren reflecties eenduidig de juiste over
lapping te bepalen, waardoor een fout in de tijd van een of
meer perioden gemaakt wordt, :terwijl bij de "rr- point methode"
de spreiding in de metingen iets groter wordt. De correlatie
co~ffici~nt is dan kleiner: tot 0.98, maar onderlinge verschil
len blijven binnen een periodetijd.
Figuur 7 laat een echopatroon zien, waarbij de metingen m.b.v.
de "7T- point methode" en de PEO methode goed overeenkomen.
Figuur 8 daarentegen laat een patroon zien, waardoor t.g.v. re
flecties aan de wand van het sample buiken en knopen voorkomen
in de amplitudes van de reflecties, alsmede reflecties t.g.v.
transversale componenten. Hierbij zijn beide soorten metingen
onmogelijk.

--_.._------------_. __._--_._._._-------------,
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Figuur 7. (Vorige bIz.) Reflecties van een kwarts transducer
voor longitudinale golven met een doorsnede van 15
mm en een frequentie van 7,3 MHz, gesoldeerd op een
cylinder van koper met een doorsnede van 30 mm en
een lengte van 50 mm. De demping is vrij groot om
dat korreldemping bij deze frequentie_een rol be
gint te spelen.
Horizontaal: 5 sec per schaaldeel;
Vertikaal: 200 mV per schaaldeel.
Bij een dergelijk reflectiepatroon zijn beide me
thoden goed bruikbaar en met elkaar in overeenstem
mingo

>: : iii;' i , r I f I } if. ,'.~ ~<_

~i'~IJ ~11\.I')l ~t\:~,l .. "r~'-""'-"-'

Figuur 8. Reflecties van een kwarts transducer voar longitu
dinale golven met een doorsnede van 10 mm en een
frequentie van 11,8 MHz m.b.v. Salol vastgezet op
een polykristallijne kwartsstaaf met een doorsnede
van 15 mm en een lengte van 20 mm.
Horizontaal: 20 sec per schaaldeel;
Vertikaal: 100 mV per schaaldeel.
De buiken en knopen in de amplitudes van de reflec
ties alsmede de extra reflecties ertussen t.g.v.
transversale componenten zijn het gevolg van een
te brede acoustische bundel t.o.v. de diameter van
de kwartsstaaf (bundelspreiding). Hier is geen nauw
keurige meting mogelijk en de juiste overlapping bij
de PEO is niet eenduidig vast te leggen.
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Samenvattend kan over de "7T- point methode" gezegd worden:

Een relatief snelle en eenvoudige manier om t te bepalen

in vergelijking met de PED methode.

- Een redelijke nauwkeurigheid: 1:104 •
- Directe controle over de nauwkeurigheid d.m.v. bepaling

van de correlatieco~ffici~nt.

- Er is in principe een eenvoudige opstelling vereist, zie

figuur 9, maar kan ook geschieden met de opstelling voor

de PED methode, zodat de re~ultaten van de beide metingen

snel vergeleken kunnen worden.

- De "rr- point methode" is moeilijk te gebruiken bij metin
gen als functie van de temperatuur, omdat per meetpunt onge

veer 5 metingen verricht moeten worden, waaruit t berekend

wordt. BiJ de PED me~hode hoeft aIleen de herhalingsfrequen

tie (= 1/t) maar bijgeregeld te worden.

()tCl'tII"lll!S

1---71 jrlN!Je"rf,I--__~ c/"C,.,' .. Is 1--_"""'"
I: {Iell''''''''' ;/0~, ...... r .sclllo-,. v Hoo

Figuur 9. Principe van de meetopstelling voor gebruik van de
"1f-point methode".
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3. Snelheidsmetingen d.m.v. "video pUlsen".

Indien de afmetingen van een sample klein z1Jn t.o.v. de bun
deldiameter van de acoustische golf, bestaat de mogelijkheid
van een zg. "Multimode Guided Wave Propagation", ond.erzo:c.ht
door Carome en Witting (lit.3). Zij vonden dat reflecties in

staven met een diameter van vele malen de golflengte, maar

slechts weinig groter dan de diameter van de transducer, de

amplitudes buiken en knopen vertoonden, gesuperponeerd op de
exponenti~le afname. Deze buiken en knopen zijn een functie

van de lengte van de staaf, de diameter van de transducer en
de frequentie van de acoustische golf. Dit reflectiepatroon

wordt veroorzaakt door het in- en uitfase zijn van de verschil
lende modes die optreden t.g.v. een geleide golfvoortplanting.

Zoln patroon beinvloed. dan de fasemetingen bij gebruik van h~t

~T-criteriumvanMcSKimin, waardoor een foutieve overlapping

van enkele perioden (n = 1,2,3•••• i.p.v. n = 0, lit.1 en 2)
kan ontstaan en ook het gebruik van de "-rr- point methode" geen

oplossing biedt. Een duidelijk voorbeeld van zoln situatie
zijn de reflecties in figuur 8.

Omdat de te meten samples klein van afmetingen zijn, werd ge
zocht naar een andere meetmethode: het gebruik van "video-pul

sen" (broadband bursts) i.p.v. de gemoduleerde pulsen (r.f.

bursts), zie Ii t.1, 4 en 5:'-
Video pulsen zijn in feite breedbandige pulsen, in de vorm van

een drietand (figuur 9a), verkregen door de transducer aan te
sturen met een korte rechthoekige spanningspuls.

De reflecties kunnen als bij gemoduleerde pulsen volgens de

PEO methode op elkaar gelegdworden, zonder dat het A T- criterium
gebruikt hoeft te worden.

Hierbij kunnen twee opeenvolgende reflecties gelijk of tegenge
steld van teken zijn, afhankelijk van het teken van de reflec

tieco~ffici~nt aan de zijde van de transducer (figuur 9b en c).

Bij iedere reflectie aan de zijde van de transducer neemt t.g.v.
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Figuur 9.
Een ideale vorm van een video puIs
door aansturing van een transducer
met een korte rechthoekige spannings
puIs (figuur- 9a).

Een overlapping van de eerste en de
tweede reflectie bij respectievelijk
een positieve (figuur 9b) en negatie
ve (figuur 9c) reflectieco~ffici~nt.
Bij iedere opeenvolgende reflectie
neemt het aantal uitslingeringen toe.

de niet ideale aanpassing het aantal slingeringen toe, zodat
voor de metingen het beste de eerste twee reflecties gebruikt
kunnen worden. Dit impliceert dat geen buffer gebruikt moet

worden.

Ret Fourierspectrum van een video puIs is driehoekig (figuur 10)

waarbij de breedte van het spectrum ongeveer 55% van de cen

trale frequentie Wo bedraagt (lit.4). Dit heeft het gevolg

dat de fases van de verschillende modes elkaar uitmiddelen en

op de gemeten tijd geen fasecorrectie meer hoeft worden toe

gepast.

Figuur 10. Bet Fourierspectrum van een video puIs.
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Anderzijds is een transducer van nature al smalbandig, zodat
een aanpassing op een breedbandig signaal als een korte recht

.oekige puIs zeer moeilijk is.
Een hoge korte spanningspuls op een transducer zonder deze,af

te stemmen d.m.v. een spoel (geen resonantiekring), geeft een
zeer kleine reflectie in de vorm van een gemoduleerde puIs met

als frequentie natuurlijk de resonantiefrequentie van de trans

ducer, zie figuur 11.

\

... --

Figuur 11. Reflectie van een spanningspuls van een transducer
op een sample, aangestuurd door een hoge korte span
ningspuls.

Ook de acoustische aanpassing speelt hierbij een belangrijke
rol. Zo IUkt het met een kwarts transducer d.m.v. Salol beves
tigd op een kwarts staaf weI om video pulsen te verkrijgen, zi.j

het met enige uitslingeringen. De transducer wordt gedeeltelijk
verstemd d.m.v. een spoel, die zodanig wordt afgeregeld dat mi

nimale uitslingeringen worden verkregen. Door deze acoustische

aanpassing kan ook nog een kwarts buffer worden gebruikt, zie

figuur 12a. Metingen aan het kwarts sample volgens figuur 12a

geeft volgens de video puIs methode een tijd van tw~? 10,4156
~sec en volgens de It-rr- point methode" een tijd t11" = 10,4208
~sec, een verschil van 0,05 %.
Dezelfde metingen verricht aan een robijn staafje (figuur 12b)

levert op: t"'dI'O= 3,5853/ sec en t.". = 3, 5912/sec, een verschil
van 0,17 %.
Bij de laatste meting gaat de PEO methode m.b.v. hetAT-crite

rium niet meer op: een kleine verandering van de frequentie

geeft al een verandering van de gemeten tijd in de orde van een
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Figuur 12.

«)

Transducer, buffer en sample voor vergelijking van
een meting m. b. v. video pulsen en m. b. v. de "7T-.' .
point methode. .
Figuur 12a heeft een kwarts sample met een gelijke
diameter als de buffer.
In figuur 12b treedt z.g. "Mlilti Mode Guided Wave
Propagation" Ope
De transducer heeft een resonantiefrequentie van
15 MHz (longitudinaal).

periodetijd van de puIs, hoewel in het echopatroon nog geen
buiken en knopen zijn te herkennen, zie de figuren 8 en 13.

Bij gebruik van een PZT transducer van 1,1 rom dik, een door

snede van 16 mID en een resonantiefrequentie van 2,3 MHz ligt
de verhouding van bandbreedte en resonantiefrequentie veel

gunstiger dan bij de kleine kwarts transducers voor de hoge

frequenties. Deze transducer werd d.m.v. Salol op een koperen
cylinder met een doorsnede van 30 mm en een'lengte van 50 rom

geplakt. De transducer werd d.m.v. een spoel en een weerstand
in serie op ~e pulsgenerator aangesloten, waardoor een opti
male aanpassing aan de 50 ohm uitgang van de generator werd
verkregen, zie figuur 14. De pulsgenerator leverde een span-

ning van 12,5 Vtt met een breedte Yan_O,~sec.

De pulsbreedte is afhankelijk van de transducer. Met de lengte

van de puIs wordt de amplitude van de video puIs maximaal ge

maakt en door de spoel te regelen worden minimale uitslingerin

gen verkregen, zie figuur 15. Uit de breedte van de puIs voIgt

dat deze puIs niet is geschikt voor het meten aan kleine samples.
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I.

,,~;,~,
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Figuur 13. Reflectiepatroon bij gebruik van gemoduleerde pulsen
van figuur 12b. Het A T-cri terium kan niet worden toe
gepast vanwege de te kleine afmetingen van het ro
bijn staafje.
Horizontaal: 10~sec per schaaldeel;
Vertikaal: 50 mV per schaaldeel.

Via. 1:/0

ve,l> r"'aJIt e,.
"00. ,.

OSC;//OSCOOjJ

Figuur 14·. Aanpassing van de PZT transducer op de pulsgenerator.

Voor- en nadelen van de video pulsen zijn dus:

- Bij gebruik van video pulsen'~s de tijd, gemeten door de over

lapping,direkt afleesbaar, zander dat de procedure van het
AT-criterium hoeft te worden gebruikt.

- Video pulsen zijn te gebruiken voor samples met kleine dis
persieve eigenschappen en samples waarvan de diameter klein
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1s t.o.v. de bundel van de acoustische golf. Dit gaat weI ten

koste van de nauwkeurigheid.

- Er hoeft geen fasecorrecti~ te worden toegepast.

- Een nadeel is de breedbandige elektrische aanpassing, waar-

voor nog geen goede oplossing is gevonden *).
- Voor een video puIs moet ook de acoustische aanpassing goed

zijn.

Figuur 15. Een video puIs van een PZT transducer (dikte 1,1 mm;
doorsnede 16 mm) bevestigd op een koperen cylinder
d.ro.v. Salol. Dit is de eerste reflectie.
Horizontaal: 2~sec per schaaldeel;
Vertikaal: 1 Volt per schaaldeel.

*) Op de T.H.Eindhoven, afdeling Elektrotechniek, groep Meten
en Regelen, is veel onderzoek gedaan naar breedbandige elek
trische aanpassing voor PZT transducers.
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4. Bepaling van de fasedraaiing d.m.v. de meting van de
amplitudes van de pulsen.

Indien men bij de PEO methode de fasedraaiing ~ wilt bepalen
die optreedt bij reflectie aan de zijde van de transducer van
het sample, zal men uit de metingen van~T de dikte van de plak

laag tussen transducer en sample moeten afschatten, terwijl de
(karakteristieke) acoustische impedanties van de transducer,
plaklaag en sample bekend moe"ten zijn (lit.1 en 6). Dit afschat

ten gebeurt langs grafische weg. Daar de acoustische impedantie
van vooral de plaklaag (denk aan vloeistoffen en vetten) sterk
kan veranderen bij metingenals functie van de temperatuur,
moet men grafieken hebben met de impedantie van de plaklaag als

parameter. Eveneens moet bij elke meting met twee frequenties

gewerkt worden voor de bepaling van ~ T (= Tfi- T!II, f H is de re
sonantiefrequentie van de transducer en f l = O,9·fN ), zodat
metingen als functie van de temperatuur erg tijdrovend worden.

Een andere methode om 1 te bepalen is d.m.v. de amplitudes van

de reflecties, waarbij wederom de impedanties bekend moeten zijn

(lit.7 en 8). Bij deze metingen wordt gebruik gemaakt van een
buffer. Daar eramplitudes worden gemeten, worden de dempingen

in de materialen nul verondersteld. Tevens dient het uiteinde
van de buffer geheel aan te sluiten op het sample.
Benoemen we de pulsen in de buffer en sample als in figuur 16a,

dan kan men daar volgens de theorie van de lange leidingen voor
deze kombinatie van buffer, plaklaag en sample een vervangings
schema opstellen als in figuur 16b.

E is de druk van de acoustische golf.

Uit de theorie van de lange leidingen voIgt dat:

(10)

Verder geldt:

(11 )
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Figuur 16. Links (figuur 16a) de aanduiding van de verschillen
de pulsen: Ei is de invallende puls, Eb de gereflec
teerde puls, Et en Et , zijn de eerste twee reflecties
van het sample en ER, ER" enz, zijn de reflecties in
het sample.
Rechts het vervangingsschema, me~ Zo de impedantie
van de lijmlaag, 8 de voortplantingsconstante en 1
de dikte van de lijmlaag (figuur 16b).

Uit het theorema van Thevenin volgt dat:

( 12)

en eveneens geldt:

Daar de demping .in de materialen wordt verwaarloosd, geldt:

(} = '0 + jB

waarin B de fasedraaiing per lengte eenheid voorstelt. De

impedanties Zo' ZR en Zs zlJn nu re~el.

Gebruikmakend van de formules (10) tim (14) kan men de ver
houding tussen de invallende en de gereflecteerde golf van

de buffer aan de zijde van het sample bepalen:

EJ, = ;h<-/fs'iA)Aitn.}3-!+Uo iR-;Zo /fs)c#s1>1 (:=a)
Ei I ( ~ -1t I/Il) ,41m.1~ +tit. /1fl+4o ~) ~J3AJ

(15)
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Evenzo kan men de verhouding tussen ER en Ei bepalen_

Er geldt~ (figuur 16b):

III :: &$
/iii ,ljtmh o-! + /<LN e.tHA 8-1

ES wordt gegeven door formule (11), zodat:

(16)

Voar verliesvrije materialen geldt: I R = ZR-ER' zodat:

(18 )

Bezien we nu· figuur 16a, en de formules (15) en (18), dan
geldt:

(met verwisseling van ZR en ZS);

zadat:

.fl....:. b
FA. '

Ell':, J

Ell

Eb _ a
I --

E,.
(19 )

=--
(20)

Daar aIleen de amplitudes gemeten worden, berekenen we:

Ej b"
--=
EJ, a

Dit levert:

.met:

(21 )

(22)
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waarin:

(23)

(24)

Schrijven we formule (20) als:

Ei 61.- -7' =-=--- 0
Eh a IDle! (25)

dan geldt:

d = /U - ,t1J -A,;,z I /3.,/
/IV .AM. fjJ..-R

Daar we de fasedraaiing t.g.v. de reflectieco~ffici~nt

tussen twee reflecties willen bekijken, moeten we voor

Ett/Et op soortgelijke wijze als voor formule (22) een
uitdrukking zoeken m.b.v. de formules (15) en (18).

Dit levert:

(26)

£if _--
E;

=

.l:, I ~A 7,/(,"- q,4im.lft~)-/(,t,J 4cin ljJ.I')

fro 1~ r 40 45)1 (A'j ~~,,/ "ft.' oI-ItA4.J)~eA1. ')3...1

/tq'/illd, . /lJ/. e-;tS
~/p~

(27)

We zien dat Et/Eb en Et,/Et tegengestelde fasedraaiingen
hebben, zodat voor de gezochte fasedraaiing 0 geldt:

Men kan het beste Et/Eb bepalen,. omdat deze bij variatie

van Zo veel meer varieert als Et,/Et , welke laatste

waarde veel dichter bij 1 blijft, zie bijvoorbeeld
figuur 12.

Wanneer Zo' ZR en Zs bekend zijn, kan men IEt/Ebl en 0

(28)
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(= - h) bepalen als functie van BI. Zo kan men ook IEt/Ebl
tegen 1 uitzetten met BI als parameter; elk punt van de kromme

komt dan overeen met een bepaalde waarde van BI. Als functie

van de temperatuur zal voornamelijk Zo sterk veranderen. Zo
kan dan ook als parameter-gebruikt worden.

Oals functie van IEt/Ebl is uitgerekend voor een CMC-kristal
(CsMnCI

3
·2H20), d.m.v. propanol,gekoppeld aan een kwartsbuf

fer. ZR in de c-richting bedraagt 10,10~105 mech.ohm/cm2 en

ZS: 13,25 '* 105 mech. ohm/cm2• Voor propanol werd 1,06, 1,55 en
2,91 mech.ohm/cm 2 gebruikt, de impedanties bij respectievelijk

20, -80 en -180 graden Celsius (lit.9). De resultaten staan in
bijlage 1. De grafieken zijn uitgerekend m.b.v. een rekenma

chine van Texas Instruments, type SR52, welke gekoppeld is aan

een x,y-schrijver, zodat de karakteristieken automatisch geplot
konden worden (lit.11).

De opstelling voor de meting aan het CMC-kristal ziet er sche
matisch uit als in figuur 17.

-
- -- .... -- -

pl'opanol

Figuur 17. Kombinatie van buffer, propanol en kristal (sample)
voor meting van de fasedraaiing t.g.v. de reflectie
co~ffici~nt van buffer en kristal als functie van de
temperatuur.

Bij kamertemperatuur zijn uitstekende reflecties verkregen.

Bij 20 graden Celsius bedroeg IEt/EJ 0,087, zodat voor
17 graden werd gevonden (zie bijlage 1).

Bij afkoeling traden problemen op met de koppeling van het

kristal en de buffer.
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Men kan de konstruktie uit figuur 17 vereenvoudigen door vet
te gebruiken i.p.v. propanol, of zelfs gebruik te maken van
lijm. Door de grote dempingen in deze materialen is het moei

lijk hiervan de impedanties te bepalen. Ret gebruik van Salol

is onmogelijk, omdat ook hiervan de impedantie niet is te be

palen.

Uit praktische overwegingen is deze methode niet toegepast.
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5. Het gebruik van vloeistofbuffers.

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken hoe moeilijk het is
om de fasedraaiing te bepalen, die optreedt bij reflecties in

het sample, zowel wanneer het sample rechtstreeks zijn puIs
ontvangt van de transducer, dan weI via een buffer.

Het grootste probleem ligt bij de acoustische koppeling: de
transducer en het sample of de buffer en het sample worden van
elkaar gescheiden door een derde medium, de lijm- of plaklaag,
waarvan zowel de dikte als de,impedantie moeilijk zijn te be

palen. Deze problemen worden grotendeels omzeild wanneer de
koppeling tussen transducer en sample geschiedt via een vloei

stofkolom. Men is verzekerd van een goed kontakt tussen trans
ducer en sample, afgezien van een optimale impedantieaanpassing.

Deze impedantie is voor gebruik van de PEO methode ill.b.v. ge
moduleerde pulsen niet kritisch, hetgeen tot uiting komt in de
amplitudes van de reflecties. De acoustische impedanties van de
vloeistoffen liggen gemiddeld een faktor 10 lager dan die van
vaste stoffen.

Een ongeoorloofde luchtbel t.g.v. bijvoorbeeld verdamping of

lekkage vindt men direkt terug door afname van de amplitudes

en door beweging van het reflectiepatroon wanneer men tegen de
opstelling tikt.

Het berekenen van de fasedraaiing is ook eenvoudiger geworden
want Zd is in tegenstelling tot de formules (6) en (10) recht

streeks te meten.(Z =.~·v kg/m2sec, waarin 9 de dichtheid en v
de voortplantigssnelheid) en is gelijk aan de impedantie van de
vloeistofbuffer.

Daar deze irnpedantie van de buffer t.o.v. de impedantie van het
sample (vaste stof) veel lager ligt, kunnen relatief korte buf

fers worden gebruikt.

Een groot nadeel is dat in vloeistoffen aIleen longitudinale

golven kunnen voortplanten.
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In hoofdstuk 1 werd een voorbeeld gegeven van een meting m.b.v.

een vloeistofbuffer, waarvan de opstelling in figuur 18 is uit

eengezet.

le(!oh iStI/alle,

ojJn;'/cAi mel v~1

If>UhS "'ueel', pzr

--f"--
I
I
I
I

::::.~o I
I
I
I

-l- --~~~:...I.I
10 I

- " - - ~-I4-~---T~..:lo.-~

Figuur 18. De opbouw van een vloeistofbuffer. Alle afdichtingen
zijn m.b.v. Apiezon H vet. Ook de transducer ligt
met dit vet vast op het koper.

De buffer moet breed zijn t.o.v. de bundel, anders verkrijgt

men een situatie als in figuur 8.

De transducer ligt op koper. D~t koper doet dienst als elek
trode.
Tevens heeft koper een toenemende demping voor frequenties bo

ven de ~ MHz, zodat voor frequenties boven de 10 MHz geen re
flecties van het koper zijn te zien.

De afknotting bovenin de vloeistofkolom voorkomt hinderlijke

reflecties. Door deze afknotting blijft een kleine bundel over

voor het sample (doorsnede 5 mm), waardoor ook kleine samples
kunnen worden gemeten.

Door de verschillende onderdelen met vet (Apiezon H) op elkaar

te plakken kunnen kleine verschuivingen gemaakt worden om het
reflectiepatroon te optimaliseren.

Apiezon H heeft het voordeel moeilijk op te lossen in propanol.
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Bij metingen als functie van de temperatuur treden problemen Ope

Ten eerste omdat bij afkoeling dampbellen ontstaan tussen sample

en vloeistof, doordat de vloeistof veel harder krimpt. Vult men

dit tekort aan d.m.v. een expansieruimte dan verschuift het pro

bleem daar alkohol bij afkoeling steeds visceuzer wordt alvorens

te bevriezen. Ook andere vloeistoffen dan water hebben hier hin

derlijk last Vane (waarschijnlijk door kleine verontreinigingen).
Ten tweede neemt door het visceuzer worden de demping in de
buff~r toe, waardoor deze onbruikbaar wordt.

M.b.v. ethanol (96%) kon ge~eten worden tot -50 a -75 °c, hoe
weI volgens de literatuur het vriespunt op -114 °c ligt. Bij

-180 °c is deze ethanol nog een vetachtige substantie.

Door bovengenoemde problemen en het feit dat vloeistofbuffers
aIleen voor longitudinale golven gebruikt kunnen worden is niet
verder met deze buffers gewerkt.
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Abstract

The six diagonal adiabatic elastic constants of the compound CsMnC1
3

.2H
2
0

have been determined by an ultrasonic pulse echo technique. The ultrasonic

velocities have been measured in the temperature range from 80 - 300 K. The

thermal expansion coefficients have been determined in this temperature

range to correct for changes in mass density and length of the

ultrasonic path. The mass density has been determined from pyknometer

measurements and from the lattice constants. The error in the elastic

-3constants is 5xlO at room temperature.
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Introduction

The study of the magnetostriction of CSMnC1
3

.2H20 led to the acoustic

determination of the adiabatic elastic constants of this compound1). At

room temperature at which the crystal is paramagnetic the magnetostriction

shows anisotropy. The elastic constants are needed to explain this

ahisotropy.

The interest in CMC stems originally from its interesting anti ferromagnetic

properties. Below the Neel temperature T = 4.89 K, it is a fairly good
n

1 f '1' h . 2,3,4) h f' dexamp e 0 a magnet~c ~near c a~n . T e structure 0 CMC ~s describe

by the orthorhombic space group Pcca, with four formula units per unit cellS) •

The crystallographic arrangement is shown in figure 1. The nine elastic

constants c, , for the orthorhombic crystal class can be represented
~J

schematically by the matrix
6)

c ll c 12 c
13 0 0 0

c 12 c 22 c 23 0 0 0

c .. c
13 c 23 c 33 0 0 0

~J

0 0 0 c44 0 0

0 0 0 0 c
SS

0

0 0 0 0 0 c
66

The diagonal elastic constants are related to the corresponding ultrasonic

velocity v by the relation c = pv
2

, where p is the mass density of the

crystal. To determine the six diagonal constants c., the ultrasonic
~~

velocities of longitudinal and transverse waves must be determined along

the three crystallographic axes?). This involves nine possible measurements,

resulting in three cross-checks' for the shear moduli. The off-diagonal
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moduli c 12 , c 13 and c23 can only be obtained from the velocities in three

off-axis directions. The off-diagonal moduli have not been determined here,

since we had no crystals of suitable dimensions. As the velocity is determined

from the time between two reflections of an ultrasonic wave-train, the length

of the crystal in the travelling direction must be known. As no data on the

coefficient of thermal expansion a. of CMC are available., these coefficients

were determined from the room temperature dimensions in order to find the

travelling length at other temperatures. As tHe relation between velocity

and elastic moduli comprises the mass density.of the material this was deter-
. . --. 5)

mined from pyknometer measurements and from the lattice constants .

Experimental details and results

The velocity of sound in the crystal was determined by the pulse echo

1 h d d 'b d b d k' 8) d y t t d . hover ap met 0 escr~ e y Papa a ~s . X- an -cut quar z rans ucers w~t.

resonance frequencies of 10 and 15 MHz and a diameter of 5 rom were used. The

quartz transducers were bonded directly on the crystals. Salol (phenyl

salicylate) was used bonding material in . the t-emperature range of :UO

to 300 K; Dow Corning stopcock grease was used at temperatures between 80

and 230 K for longitudinal waves and between 80 and 130 K for transverse

waves. At temperatures from 130 to 230 K Nonacq stopcock grease was used for

transverse waves. Some of the measurements for longitudinal and transverse

waves between 80 and 140 K were performed with isopropyl alcohol.

The transducers were driven by a wave train from a function generator.

The amplitude of the signal was 18 V. The duration of the wave-train was about

1 ~sec and the amplitudes of the first two reflections were in the order of

1 volt. A diagram showing the ~mpedance matching network is given in figure 2.

The crystals used for the measurements were kindly placed at our disposal

by Dr. W.J.M. de Jonge of the Physics Department of this University. The
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crystals were sawn and polished to the dimensions given in Table I. The

surface flatness and parallelism was better than + 1 ~m across the crystal

faces perpendicular to the direction of propagation. The accuracy of the room

temperature thickness measurements was ~ 1 ~m. Laue back-reflection photo-

graphs were taken to determine the position of the crystal faces relative

to the crystallographic axes. The accuracy of the orientations was better

than one degree of arc.

To calculate the exact dimensions at othert€mperatures the coefficients

of thermal expansion a must be known. The valur:: of a in the direction of

l

-the three crystallographic axes were measured ~ith an inductive dilatometer.

The results for a are given in Table II. The aGcuracy is estimated to be

about 10X10-2 . The error in ~~e elastic constant res~lting from the

inaccuracy in the sample dimensions is 3x10-3 at 80 K.

The mass density p of CMC was determined with a pyknometer. As the crystals

are soluble in water they were immersed in trichloroethylene. The value of

p = 2910 + 12 kgm-3 was found. The mass density as determined from the lattice

5) -3
constants and the molecular weight was 2901 kgm .

The temperature of the crystals was kept constant within 0.1 K.

The room temperature velocity and elastic constants are given in Table If

together with data on the dimensions of the crystals used and the type and

the frequency of the ultrasonic wave. The elastic constants c 44 and c66 were

determined with two different crystals, because the first crystal broke. up

during cooling at a temperature of about 120 K. This was caused by the

difference in thermal expansion between the crystal and the transducer. The

second crystal was used for determinin~ c 44 and c66 between 80 and 140 K.

To prevent breaking isopropyl alcohol was used as a bond. The overlap range

range showed no systematic errors.

The temperature dependence of the elastic constants is given in figures

3 and 4. The difference by a factor of two in the scale for c 55 should be
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noted. It is found that a inversely proportional to c9) applies to

CMC.

Discussion

The inaccuracy in the measurement of elastic constants can result from

errors in (i) the time between two echos, (ii) the dimensions of the

crystals, (iii) the temperature., (iv) the mass density and (v) the coefficient

of thermal expansion of the crystals.

(i) The accuracy of the time measurement depends on errors in the adjustment

of the repetition frequency of the ultrasonic pulses and on the accuracy in

. ~
the frequency measurement. The accuracy of the frequency COill1ter is 3xlO

and the spread in the adjustment of the frequency is estimated to be less

-6
than 5xlO •

(ii) Errors in the crystal dimensions occur in the results owing to

inaccuracy of the propagation path length and to correcti.on of the mass

density with temperature. Errors can arise because the propagation path-

length is not exactly equal to twice the thickness of the crystal.

Differences can arise.from diffraction effects and from the thickness of the

bond. Diffraction effects can be neglected because we find the same velocity

from echoes land l+p,where p equals 1,2 or 38 ) • The influence of the bond

thickness was estimated from the divergency in the data obtained at the same

temperature but different bonding materials. The mean deviation in seven

measuring results was 2.4X10-
4

• According to papadakis9) a minimum phase

change of _30 is obtained with Salol a~ a bonding material, resulting in an

-4
error of about 2x10 •

(iii) The temperature is measured to an accuracy of 0.5 K and the resulting

inaccuracy in the elastic constant is less than 5~lO-6.
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(iv) The accuracy in the determination of the mass density is

-3
4xl0 and thus makes the largest contribution to the total error in the

elastic constant.
( r

(v) The inaccuracy of 10xl0-~ in the determination of the coefficient of

thermal expansion is of minor influence on the accuracy of the elastic

con~tants. The maximum error at an K i~ 2xln-3 •

From the foregoing considerations it follows that the total possible error

in the elastic constants at ~oom temperature is 5x l0-3 and 7xl0-3 at 80 K.

We can compare the values of the elastic constants with the Debije

temperatures in the theory of the lattice-heat capacity of pseudo low-

dimensional compounds described by Kopinga. Unfortunately, direct comparison

is impossible because Kopinga assumes in-plane isotropic behavior. We can

only conclude that the Debije temperatures and the anisotropy of the elastic

constants show the expected relation.
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dimensions propagation polarization exact length room elastic
(Nm-2)

frequency
of crystals direction direction in prop. dire temperature -1 constant (MHz)

abc (rom) at 293 K (rom) velocity (ms )

16.9X22.0x15.0 a a 16.921 4150.2 c 11 = 5.012xl0 10 15

29.0X 6.2xl0.0 b b 6.158 2890.7 c22 = 2.432Xl0 10 15

17.0x22.0x 5.5 c c 6.587 3395.8 c33 = 3.356xl010 15

17.0x22.0x 5.5 c b 5.517 1404.0 c44 = 5.736xl09 15
*) *)15.5x 6.2x 8.9 b c 6.182 ----- ----- 10

26.0x16.0x 4.9 c a 4.855 1672.6 c
55 = 8.141xl09 10

15.5x 5.5x16.0 b a 5.657 1550.5 c
66 = 6.996xl09 10

*) *)4.5x25.0x16.5 a b 4.564 ----- ----- 10

Table I: Ultrasonic velocities, elastic constants and crystal dimensions at room temperature. The asterisks indicate

the crystals on which measurements were performed only at low temperatures.



temperature thermal expansion
.range (K) coefficient

a
1

93 - 113 10Xl0-6

113 - 158 15xl0-6

158 - 188 20Xl0-6

188 - 268 24xl0-6

268 - 293 25xl0-6

a
2

93 - 158 32 xl0-6

158 - 293 52xl0-6

a
3

93 - 156 42xl0-6

156 - 293 50xl0-6

.

Table II: The coefficient of thermal
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Figure Captions

Figure 1: The crystallographic arrangement of CSMnC1
3

.2H
2
0.

Figure 2: The impedance matching network for the function generator,

oscilloscope and transducer. To obtain maximum amplitude of the

reflections the resistors and the coil must be as close as possible

to the transducer.

Figure 3: The elastic constants c
ll

' c 22 and c
33

of CsMnC13 .2H20 as a function

of temperature.

Figure 4: The elastic constants c44 ' c ss and c
66

of CSMnC1
3

.2H
2

0 as a function

of temperature.
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