
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ultrasone gasflowmeting voor longfunktie-onderzoek

Vogten, L.L.M.

Award date:
1971

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/da38b981-3585-4152-8c7f-d534fab45729


Afdeling Elektrotechniek

Technische Hogeschool

Eindhoven

I TECHNISCHE HOGESCHOOL
.I

ElNOHOV:::N .'"'

STUDIEGISLIOTHEEK .~
ELEI<THOI-~CJ-iNi.EK _,',....

Groep Medische Toepassingen

ULTRASONE GASFLOWMETING VOOR

LONGFUNKTIE-ONDERZOEK

door L.L.M. Vogten

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van september 1970 tot oktober 1971

in opdracht van prof. ire D.H. Bekkering

onder leiding van ir. J.M.J.G. Roevros.



2

Summary.

1. Inleiding.

2. Ultrasone flow.meting in vloeistoffen.

2.1. De akoestische looptijd als maat voor de vloeistofsneIheid

2.1.1. Direkte looptijdmeting

2.1.2. Fasemeting

2.1 .3. Meting van de pulsherhalingsfrekwentie

2.1.4. Invloed van het sneIheidsprofiel op de gemeten
vloeistofsneIheid

4

5

10

10

11

12

12

2.1 .5. A:fwijkingen tengevolge van kanaalongelijkheden 14

2.1.6. Uit de literatuur bekende meetsystemen 17

2.2. De afbuiging van een geluidsbundel als maat voor de vloeistof-
sneIheid 23

2.3. Konklusies 25

3. Qmzetters~ ultrasone flow.meting in gassen. 26

3.1. Akoestische energieoverdracht tussen vaste stof en gas 26

3.2. Overzicht van uit de literatuur bekende amzetters voor
gassen 31

3.3. De statische koppelfaktor van een drietal buigtrillers 35

3.3.1. De lengtetriller 37

3.3.2. De planaire triller 38

3.3.3. Statische buiging van cirkelvormige platen 39

3.3.4. De hamogene synnnetrische bimorf 40

3.3.5. De inhamogene symmetrische trimorf 41

3.3.6. De inhamogene asymmetrische bimorf 42

3.3.7. Konklusies 44

3.4. Ret dynamisch gedrag van enkele piezo-elektrische amzetters 45

3.4.1 . Mechanische eigenfrekwenties van een inhamogene
cirkelvormige plaat in buigtrilling 45

3.4.2. Mechanische eigenfrekwenties van een hamogene
cirkelvormige plaat in radiale trilling 52

3.4.3. Eigenfrek:wenties en effektieve koppellaktor :J+



3

3.5. Praktische uitvoeringsvor.men van bu1gtrillers

3.5.1. De radiale trilJe r

3.5.2. Buigtrillers met ingeklemde buitenrand

3.5.3. Buigtrillers met middenbevestiging

3.5.4. Samenvatting en konklusies

4. Exper:i.mentele resultaten ::@g :flowmeting.

4.1; De meetopstelling

4.2. Ret elektronische gedeelte

4.3. Optredende problemen

5. Konklusies ten aanzien van verder werk.-- - --

6. Literatuur.

Bi,jlagen.

56

56

57

59

63

64

64

65

65

70

71

74



4

- SU!lDl1ary.

This report describes the first results achieved in the development of

an ultrasonic gasflowmeter, measuring the momentaneous flow of inspired

and expired air by means of ultrasonic waves.

A survey is given on the possible methods of measurement in fluids. Flow

measurement based on the I sing around I principle by determining the

repetition frequency of a pulse train, theoretically is the most attractive

because the results are independant on the velocity of sound in the

flowing medium.

In air however, the -use of short sound pulses re quire s a high bandwith

and difficulties arise due to the large acoustical mismatching between

solids and gases.

Most of the work has been dedicated to the development of high bandwith

transducers. Flexure type transducers, clamped at the centre and consisting

of only one piezo-electric active layer (PZT-5) and one inactive, low

impedance layer (perspex or nylon) appear to have gbod electro-acoustical

properties. A bandwith of about 60 kHz or more can be achieved in this

way.

However, in practically sing around systems operating in air, reflections

and changes in pulse shapes cause non-linearities and these difficulties

still have to be overcome.
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1. Inleiding.

Voor onderzoek van de longfUnktie bestaat er behoefte aan kennis amtrent

hoeveelheid en samenstelling van de in- en uitgeademde lucht.

Dit verslag beschrijft het afstudeeronderzoek, waarin de eerste stappen

gezet zijn op weg naar de ontwikkeling van een instrument dat, gebruik

makend van ultrasoon geluid, de mamentane hoeveelheid lucht meet, welke per

tijdseenheid door een buisdoorsnede stroamt (stroamsterkte-, flow- of

volumedebietmeting).

Om een indruk tekrijgen van de grootteorde van stroamsterkte waar het

hier am gaat, diene het volgende.

Ret totale longvolume (de longkapaciteit) is onderverdeeld in 'volumes' en

'kapaciteiten' (lit. 1). Volumes kunnen, binnen zekere grenzen, naar per

soonlijke willekeur bepaald worden (ademhalingsdiepte) terwijl de kapaci

teiten afhankelijk zijn van lichaamsbouw en -tUnkt1e, zie fig. 1.1,

hoeveeTheid
lucht in de
luchtwegen

T

tijd
fig. 1.1. Longvolumes en ~kapaciteiten.

met Vt
IRV
ERV
RV
IC
FRC
VC
TIC

ademvolume ('tidal VOlume'), ongeveer 0,5
inspiratoir reserve volume, 3,1 liter
expiratoir reserve volume, 1,2 liter
residuaal volume, 1,2 liter
inspiratoire kapaciteit
fUnktionele residuale kapaciteit
vitale kapa~iteit

totale longkapaciteit.

liter

In rust is de ademfrekwentie 12 tot 15 keer per minuut. Ret 'minuut-
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volume', dit is de hoeveelheid lucht die per minuut in- o'f uitgeadem.d

wordt, is dan Vt . 'f = 6 a 8 liter/min. Tijdens grote inspanning kan dit

minuutvolume weI oplopen tot 120 literjmin .
._-------- ---- ----

De vitale kapaciteit VC is het verscbil in volume tussen de diepst mogelijke

inadem.ing en.de diepst mogelijke uitadem.ing. Deze ligt voor volwassenen

rond de 5 liter. Wordt deze maximale hoeveeTheid in een minimale tijd van

b.v. ! sec 'uitgehoest ' , dan betekent dit een maximale stroamsterkte van

zoln 10 liter per seconde.

De stroamsterkte van een vloeisto'f of gas wordt algem.een gegeven door de

snelheidsverdeling over de doorsnede van de stroambuis. Ret verband tussen

beide voIgt uit de kontinuiteitsvergelijking

dV(t) =
dt ffy(r., t ). n dA

S
(1 .1 )

waarin d~~t) = stroamsterkte, volumedebiet of flow, in m3/sec

y(r.,t) = sneTheidsvektor, in m/sec

1: = plaatsvektor

dA = oppervlakte-elementje, in m2

n = normaalvektor op dA

S = totale oppervlak van de buisdoorsnede

Voor een ronde buis met straal a en een axiaal sy.mm.etrische snelheidsverde

ling wordt de flow door een loodrechte (vlakke) doorsnede

r,Q, ":21: C1

d~~t) = SS v(r,t) r dr dff = 21rS vCr,t) r dr (1.2)
r.o ":0 0

Bij een bUisdoorsnede van b.v. 5 ~1 levert een maximale stroamsterkte van

10 dm3/ sec dan als hoogst voor kamende snelheid, gem.iddeld over de door

snede, ongeveer 20 m/sec.

Aan veel van de in de chemische industrie gebruikte methoden van flow

meting kleven grote bezwaren.
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In de y~~~~:!:!?~:!:~ b.v. wordt het drukverval gemeten, dat ontstaat over een

geschikt gekozen vernauwing in de buis, waaruit dan informatie volgt over

de snelheid van vloeistof of gas. Voor kleine stroamsterkten echter, moet

deze weerstand relatief hoog zijn am een meetbaar drukverval te verkrijgen,

waardoor de stroam zelf sterk beinvloed wordt.

Bij de ~2~~~~~r vormen bovendien langdurige overgangsverschijnselen een

bezwaar. De rotameter bestaat uit een -verl1kaal opge-stelde gia-zen buis,

van binnen taps toelopend met de grootste diameter aan de bovenzijde. In de

buis wordt een kogel of speciaal gevormde vlotter door de stuwkracht van de

vloeistof- of gasstroam amhoog gedrukt. De hoogte waarop de vlotter in de

buis blijft zweven, is een maat voor de stroamsterkte en kan op een geijkte

schaalverdeling worden afgelezen, tot op 1% van de volle schaal nauwkeurig.

Kogel en gaskolam echter vormen een massa-veersysteem met geringe demping,

hetgeen bij veranderende stroamsterkte leidt tot langdurige overgangsver

schijnselen. Dit instrument is daaram alleen geschikt voor kwasi-statische

metingen.

'!'!!-~EJE.!~2!!-~ flowmeting (b.v. met een thermistor) heeft als nadeel het verlies

van richtingsinformatie, de niet-lineariteit en de traagheid tengevolge van

de warmtekapaciteit van het systeem.

Flowmeting met behulp van ultrasone geluidsgolven kan in principe vrij zijn

van al deze bezwaren. De geluidsbundel oefent geen meetbare invloed uit op

de te meten straming; aan het medium wordt geen energie onttrokken amdat er

geen extra drukverval ontstaat. Door het ontbreken van bewegende delen, is

ultrasone meting vrij van traagheid of overgangsverschijnselen. De richtings

informatie blijft behouden en de meting kan lineair zijn over een zeer

groot gebied.

De volgende methoden met ultrageluid zijn denkbaar:

- ~92r@~r~~~g van het bewegende medium met een bundel geluidsgolven.

De snelfieid waarmee een geluidsgolffront de 'overtocht' van zender naar

ontvanger maakt, is een superpositie van de geluidssnelheid en de plaat

selijke vloeistof- of gassnelheid, met inachtname van de richting tussen

beide snelheden. ~Q]~!j~~~!gg van ~~1@YQ~!g~ geluidsgolven, of fase

~~~!ug van tQg~!g~~ geluidsgolven levert dus de benodigde ' re istijd' en

daarmee informatie over de snelheid van het medium.

Daarnaast zal, indien de as van de akoestische geluidsbundel niet S2men-
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valt met de stramingsrichting van het medium, de bundel worden ~fg~PQg~~.

Hoe groot deze afbuiging is, wordt geheel bepaald door de mediumsnelheid.

Bij een ontvanger met ni~t te grote oppervlakte, kan meting van de

~p!!~~~~Y~E~~~E!~gvan het ontvangen geluidssignaal dus oak informatie

verschaffen over de mediumsnelheid.

- ~~§~E~~~ van het bewegende medium met geluidsgolven.

Met de st~oOm me~bewegendeinhamogeni~eiten~n!of~urbulentiesreflekteren

en verstrooien een gedeelte van de invallende geluidsenergie. Omdat de

aldus gevormde 'sekundaire zendertjes ' een relatieve snelheid ongelijk

aan nul hebben ten opzichte van een stilstaande ontvanger, hebben deze

verstrooide geluidsgolven frekwentieverschuivingen ten opzichte van de

oorspronkelijke invallende golven (doppler-effekt). Uit het ontvangen

frekwentiespektrum kunnen gegevens afgeleid worden over de snelheid van

het medium.

Ter bepaling van de flow tenslotte, vereisen de twee eerste methoden bekend

heid van zowel buisdoorsnede als snelheidsverdeling over de doorsnede (la

minaire of turbulente straming of een tussenvorm), alsmede een bekend ver

band tussen deze snelheidsverdeling en de uitkamsten van de meting.

Bij de bestralingsmethode echter, is de gemiddelde frekwentie van het

dopplerspektrum rechtstreeks een maat voor de snelheid,gemiddeld over de

gehele buisdoorsnede, zodat de snelheidsverdeling bij deze methode niet

bekend hoeft te zijn. (lit. 2).

Beide methodieken, zowel bestraling als d66rstraling, toegepast voor met in

gen aan Y±Q~~§~Qff~g, op industrieel/technisch dan wel medisch/fysiologisch

gebied, zijn uitvoerig beschreven in de literatuur, met allerlei varianten

voor wat betreft de praktische uitvoering.

Bij flowmeting aan g~~§~~ echter, ligt de situatie volstrekt anders. Konkrete

beschrijvingen van ultrasone meetsystemen ontbreken volkamen, op een zeer

recente uitzondering na (lit. 3).

In dit verslag zal verder alleen aandacht geschonken worden aan de methode

van d66rstralen van het medium. Dit betekent niet, dat dopplerflowmeting

in lucht in theorie onmogelijk zou zijn. Zo zijn met name metingen uitge

voerd van geluidsreflekties aan turbulenties in lucht, die met hoge snel

heid door een verhit rooster werd geblazen (lit. 4,5). Toch liggen de ener

gieniveau's van de verstrooid~geluidsgolven dermate laag, en levert de
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geluidsoverdracht van vaste stof naar gasvor.mige media en amgekeerd zoveel

moeilijkheden op, dat de methode van d66rstralen voorlopig de meeste pers

pektieven biedt.

In hoofdstuk 2 zal daaram wat dieper op deze methode worden ingegaan, ten

einde met ultrasone vloeistofflowmeting als basis, de sprong naar ultrasone

gasflowmeting iets gerichter te kunnen uitvoeren.
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2. Ultrasone flowmeting in vloeistoffen.

2.1. De akoestische looptijd als maat voor de vloeistofsnelheid.

Aan weerszijden van de ronde buis waar de vloeistof doorheen stroomt, zijn

diametraal tegenover elkaar twee elektro-akoestische omzetters Z en 0 aan

gebracht. De hoek die de akoestische as maakt met de stromingsrichting is

~ ,L is de afstand tussen beide omzetters en D de diameter van de buis

(zie fig. 21.1).

,

'\>, ~«
-,~')

.,r-dl

Z '
/

fig. 21.1. Looptijdmeting.

Voorlopig worden de omzetters ideaal verondersteld, d.w.z. zij zetten een

elektrische spanningsverandering onvervormd en onvertraagd am in een analo

ge mechanische drukverandering en amgekeerd. Elektrische excitatie van de

zender Z doet een akoestisch golffront ontstaan, waarvan de voortplantings

snelheid op ieder moment een superpositie is van de geluidssnelheid c in

de vloeistof en de plaatselijke vloeistofsnelheid vp . Zijn afstand L en

geluidssnelheid c konstant, dan is de looptijd van het front van Z naar 0

gegeven door L

t = r dl, (2.1 )
oj c + vp cos III

indien de (zeer kleine) invloed van de afbuiging van het golffront wordt

verwaarloosd. In de praktijk is steeds v; ~<. c2
, zodat (2.1) overgaat in

of

t

L
= S~p coso<. dl

o c:l
(2.2 )

waarin

L
t = -( 1-c

v cos 0{ )

c =
L

c + v cos CO(
, (2.3 )

L

v = ~ Svp dl
o

de over de afstand L g~!~~~!~~ vloeistofsnelheid is.
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Wordt in het vervolg gesproken over 'vloeistofsnelheid' of over 'gemiddelde

vloeistofsnelheid', dan is hier.mee steeds v, de over L gemiddelde vloeistof

snelheid bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.1.1. Direkte looptijdmeting.

Stel dat het meetsysteem wordt uitgebreid tot twee volkamen identieke

kanalen 1 en 2 (fig. 21 ~g), met ~'=~ - ~ .

°1

oi'

D

Z1 Z2

fig. 21.2.Tweekanaals-looptijdmeting.

De looptijd van een kort durende geluidspuls van zender Z1 naar ontvanger

01 (stroamafwaarts) is dan

= ~ ( 1 _ v cos oC. )
t1 c c

en van Z2 naar 02 (stroamopwaart s )

+ v cos do. ).
c

Ret verschil van beide looptijden is

Itv = ~v cos 01. =~ v cot ~ f (21 .1 )

Zijn L, d.. en de geluidssnelheid c konstant, dan levert meting van tv dus

de vloeistofsnelheid, gemiddeld over" de afstand 1.

2.1.2. Fasemeting.

Wanneer geen pulsvor.mige, maar b. v. een sirrusvor.mige spa.n.ning A cos wt aan

Z, en Z2 wordt toegevoerd, dan is het signaal aan ontvanger 0,: B cos w(t+t, )

= B cos (wt + if,) en aan ontvanger °2 : B cos W (t+t2 ) = B cos (wt + <p;jJ.

Ret faseverschil tussen beide ontvangers is Ifv = if 2 - If, = W (t2 - t, )

wtv ' dus

Fasedetektie levert

2Lw 2Dw I= "c:L V cosol. = ---cr v cot ~

aldus een uitgangssignaal dat, bij

(21.2)

konstante L, c:( en c,

evenredig is met de gemiddelde vloeistofsnelheid v.
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2.' .3. Meting van de pulsherhalingsfrekwentie ('rondzing'-methode).

Wordt in de situatie van fig. 2' .2 op het moment van aankomst van een puls

op 0, vanuit de zender Z, een nieuwe puls verzonden, dan ontstaat een

oscillerend systeem in de vor.m van een reeks pulsen met herhalingsfrekwentie

f,. Is er tussen het moment van aankomst op de ontvanger en het starten van

de nieuwe puls geen elektronische vertraging, dan is deze herhalingsfrekwen

tie stroomafwaarts

f, = c + v cos 0<.
L

en stroomopwaarts
c - v cos cl

L

De verschilfrekwentie f, - f 2 is

l-f-v---'-=-~-v-=--c~o-s-~-=-~-v-c-o-S-r:J..-s""'-i"-n-d..-1 (21 .3 )

Meting van deze verschilfrekwentie, hetgeen met hoge nauwkeurigheid kan

worden uitgevoerd, levert dus de gemiddelde snelheid v, 9~~fh~~1~j~ van

de g~1~~~§§~~1~~~~_s.

2.1.4. Invloed van het snelheidsprofiel op de gemeten vloeistofsnelheid.

Wanneer het stralingsoppervlak van de omzetters klein is, vergeleken met de

straal van de stroombuis, dan wordt met de besproken methodes in feite v,

het g~liddelde van de plaatselijke vloeistofsnelheid vp over de buisdia

meter gemeten,

(21 .4)

waarin a de straal van de buis is.

Voor een korrekte flowmeting zou echter v , de plaatselijke vloeistofsnel

heid vp gemiddeld over het oppervlak A van de buisdoorsnede gemeten moeten
worden, dus

v = .1.. r( v . n dA
A JJ -p -

R

Bij axiaal symmetrische snelheidsverdeling gaat dit over in

a.
- 2TC r (v = rr a1 j vp r) r dr .

o

(21 .5)

(21 .6)

Ver.menigvuldiging van v met de buisdoorsnede levert dan de gevraagde stroam

sterkte.

Nu zijn echter (21.4) en (21.6) alleen gelijk indien vp konstant is als

funktie van r. Naar.mate het snelheidsprofiel minder 'vlak' is, wijkt de ge-
-

meten snelheid v meer af van de te meten snelheid v.
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Zo is voor een ±~!~~!~~ straming het snelheidsprofiel parabolisch en gege

yen door

De gemeten snelheid v is dus een faktor 43 hoger dan de te meten gemiddeI-

waarmee met

- r 1
v (r) = 2 v (1 - -J.) ,

p a

(21 .4) voIgt; dat

I~v= -.---.%vI.
-

de snelheid v.

Kamt de snelheid van de vloeistof boven een bepaalde waarde vkr ' dan gaat

het stramingstype over van ±~!:g~~!: op !:~~±~~!:. Deze kritische sneI

heid wordt gegeven door het kritische Reynoldsgetal dat 2000 tot 4000 be

draagt, afhankeIijk van de ruwheid van het buisoppervlak en de vorm van de

toevoeropening. Ret Reynoldsgetal is gedefinieerd door

vD
R= -=r-,

waarin v = gemiddelde snelheid over het oppervlak,in m/sec

D = diameter van de buis,in m

i = kinematische viskositeit, in m2 /sec , voor droge Iucht bij 200 C
.j, o-t.

en 1 atm: 15·10 , voor water bij 20 C: 1·10 .

Is de buisdiameter b.v. 3 em, dan Iigt voor Iucht de kritische snelheid bij

1 a 2 m/sec, voor water bij 0,07 a 0,14 m/sec.

Voor een !:~QY±§~~~ straming is het profiel van de snelheid in axiale

richting (lit. 6)

vCr) =(1 +2m)(1 +m)v(l _r):!n
p 2m l a '

waarin m afhangt van het Reynoldsgetal volgens onderstaande tabeI:

(21.7 )

R m

6 - 7
8,8
10

1
(1 +2m)v=

1

- I..)iii dr
a

Voor de gemeten snelheid v voIgt dan
a.

v = ~ r v (l+2m)(l+m) (1
a J 2ml

I.t 0
Is R b.v. 10 , dan Ievert m = 6,5.

Iv = 1,08 v I.
De gemeten snelheid is dus nog maar een faktor 1,08 te hoog en dit verschil

is aanzienIijk kleiner dan bij laminaire straming.
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De kritische snelheden van lucht en water liggen bij de genoemde buisdia

meter van 3 em doorgaans midden in het gebied waarover de snelheid gemeten

moet worden, zodat grote fouten kunnen ontstaan. Ret is daaram gunstiger

het stralingsoppervlak van de amzetters zo groat mogelijk te nemen, zie

fig. 21 .3.

o

c

fig. 21 .3. Omzetters van verschillende afmetingen.

De meetresultaten zullen in geval b minder beinvloed worden door het snel

heidsprofiel dan in geval a, amdat middeling over een grotere dwarsdoor

snede plaats vindt. In geval c wordt de snelheid over het gehele oppervlak

gemiddeld, zodat in principe het meetresultaat voor ieder snelheidsprofiel

juist is.

2.1.5. AfWijkingen tengevolge van kanaalongelijkheden.

Bij een ideaal meetsysteem is het verband tussen het te meten signaal x en

de responsie y gegeven door y = y.(x) = k x , waarin keen konstante
J.

schaalfaktor is. De offsetfout E van een meetsysteem is het uitgangssig-
---------- 0

naal (aanwijzing), wanneer het inganssignaal nul is. De h~l~~~gfQY~ Es

y
Y3 = Eo + k(1 + Es (x» x

responsie Y2 = E + k(l + E ) x
0 s

Y1 = E +kx
0

Yi =kx

E
o

ingangssignaal x

fig. 21 .4. Offsetfout E en hellingfout E .
o s
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wordt gedefinieerd door (zie fig. 21.4) E = y(x) - Eo - 1 waarin
s Yi (x)

y(x) de aktuele responsie is van het beschouwde systeem op een ingangssig-

naal x. In veel gevallen kan de offsetfout op nul geregeld worden ('nul

instelling'). Ook de hellingfout kan, indien zij geen funktie van x is, ge

korrigeerd worden door de schaalfaktor te veranderen. Ret meetsysteem be

houdt zijn lineariteit, in tegenstelling tot b.v. Y3 in fig. 21 ·4. waar Es
af'hankelijk is van x.

In de systemen van paragraaf 2.1 .1 tim 3 ontstaan bij ongelijke kanalen

zowel offsetfouten als hellingfouten. pe afgeleide uitdrukkingen (21.1)

tim (21.3) gelden alleen voor het ideale geval van exakt gelijke meetkanalen,

zowel akoestisch als elektrisch. Bovendien zijn geen andere looptijden be

schouwd dan die welke in de vloeistof zelf optreden.

Een meer op de praktijk aansluitende konfiguratie is weergegeven in fig.

21 .6 , waarin weer cJ..' =7C - eX •

....L-. __ - _

Di
I

v ----p

v~p

fig. 21.6. Meetsysteem. met kanaalafwijkingen.

Stel I de lengte van de akoestische weg in de spruitstukken van Z1 en 01 .

Aangenamen dat de vloeistof in deze stukken niet beweegt, is hiermee aIleen

een extra (konstante) looptijd 2 I geintroduceerd.
c

Verder is ~e de zuiver elektrische vertraging in de versterkers enz. tenge-

volge van de beperkte bandbreedte en de benodigde triggertijd.

De akoestisch 'inaktieve I looptijd ..s..l. en de elektrische looptijd T e
c

kunnen zonder verlies van algemeenheid samengevoegd worden tot een totale

inaktieve looptijd -r.
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Versehillen tussen beide kanalen zijn voor wat betreft het 'inaktieve' deel

te karakteriseren door

en voor het 'aktieve' deel door

AL = ~L +tan 0(

AD
sind.. ,

met Ad het versehil in hoeken tussen akqestisehe as en stromingsas (waarbij

A d... "'< r/... ) en AD het versehil in plaatselijke buisdiameter.
,

._~-_._---_._-_._--- ----.

Deze aSYIJlIII.etrieen leiden tot andere uitdrukkingen voor looptijd, faseverschil

en herhalingsfrekwentie.

~9P~i-j~~~i-~·

De looptijd stroomafwaarts in fig. 21.6 is, met a = v eos« gesteld

t 1 =~(1 -~)+r

en stroomopwaarts

zodat
=Itv =

2La
+ A-r:i·t - t 1

+AL e+a (21 .8)
2 --;1 el.

Hiermee is de offsetfout
E = AI, +A"t'

0 e (21 .9)

en met t =
2La wordt de hellingfout

vi ea.

E _..!. 4L
s - 2 L

Door A 1 zo af te regelen dat

( e Al:"e + L~
AD

Al = - + sino(. )tanQ(,

(21.10)

kan de offsetfout nul gemaakt worden.

De hellingfout is konstant en daaram te korrigeren in de schaalfaktor.

:f~§~~~i-~g.

Geheel analoog volgt voor de offsetfout in dit geval

E = lc) (AL + A1: )
o e

(21 .11 )

en voor de hellingfout
Es

= 1 AL
"2 L (21.12)

~~~~~!i-~g§t!~~~~~i-~~~i-gg.

In kanaal 1 is de looptijd gegeven door

t = Lee-a) + 't"'e 1

1 c2.



In kanaal 2:
t =2
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(L+.1)(c+a) + (r + A"t)C1

ca

Ret verschil in herhalingsfrekwentie is dus

f =v c-a) + "t"c't]
(21.13)

of
f =v (L+'tc ?+(L+"Cc )(AL+c A"t) + a(~A1-LAT) (21.14)

Voor de offsetfout volgt dan

E - I_C_) AL + CAL
o - \ L+-rc (L+TC) + (aL+c AT)

(21.15)

Wordt de offsetfout op nul

volgt voor de hellingfout,

afgeregeld door weer AT: = _ 61
2 a c

met f Vi = L
te kiezen, dan

(21 .16)

(21 .17 )

waar.mee korrektie via de schaalfaktor wel weer mogelijk is. Geldt bovendien

dat r«.1 , dan is de hellingfout
c

1 6L
Es , = 2: L

hetzelfde als bij fase- of looptijdmeting.

2.1.6. Uit de literatuur bekende meetsystemen.

(21.18)

Roewel in theorie de fouten tengevolge van onge2ijkheden in de afzonderlijke

meetkanalen bij alle besproken methodes te korrigeren zijn, is het merendeel

van de in de literatuur beschreven systemen uitgevoerd met slechts een

akoestisch kanaal. De konsekwentie van deze werkwijze is, dat het meten ver

deeld moet worden tussen stroamopwaarts en stroamafwaarts, hetzlj in de

tijd (tijdmultiplexsysteem), hetzij in frekwentie (frekwentiemultiple~

systeem ).
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1 )

De rklassieke' !99P~!j~flowmetervan Franklin e.a. (lit. 7,8). Een vereen

voudigd blokschema is weergegeven in fig; 21.7.

"Ho~cL )0

r-.-+---~.....rl ..........
~

Z = modulator + zender

o = ontvanger + demodulator

-CONV = tijd- spannings - amzetting

COMP = vergel~jking stroamopwaarts
en stroomafwaarts

GEN = 400 Hz generator

DISPL = schrijver, meter enz.
-------------.

DET = synchrone 400Hz detektor

Fig. 21.7. Looptijdflowmeter (Franklin).

Het akoestisch kanaal wordt m.b.v. een mechanische chopper 800 keer per

seconde van richting amgekeerd, waarbij de twee amzetters beurtelings als

zender en als ontvanger fUngeren. Gedurende de zo beschikbare 1,25 msec.

wordt een reeks h.f. pulsen ( 3 MHz ) met een herhalingsfrekwentie van 12

kHz yerzonden. Iedere afzonderlijke puls start bij vertrek een zaagtandge

nerator en stopt deze bij aankamst op de ontvanger. De aldus bereikte top

waarde van de zaagtandspanning is een maat voor de looptijd van de pulsen.

Topwaarden stroamopwaarts en stroamafwaarts worden onderling vergeleken en

leveren een 400 Hz b~akspanning, waarvan de amplitude evenredig is met het

verschil van beide looptijden. Synchrone detektie van deze blok met 400 Hz

levert de l.f. spanning aan de uitgang, welke evenredig is met de gemiddel

de vloeistofsnelheid.

2)

Ook fe@~~~~~ kan met een enkel akoestisch kanaal uitgevoerd worden

(Zarnstoff, lit. 9).
Zend- en ontvangsignaal zijn sinusvor.mig ( 1 MHz ) en worden am de 4 msec.

mechanisch van amzetter verwisseld met een 125 Hz chopper. Vergelijking van

het faseverschil geschiedt pas, nadat de signalen ver.menigvuldigd zijn met

een 1,01 MHz sinusspanning en zo in frekwentie teruggebracht zijn tot

10kHz.
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3)
Ret r9~~~!~g~~~~~~van Loosemore e.a. (lit. '0).
Eigenlijk is dit geen echt tijdmultiplexsysteem zoals beide vorige voorbeel

den. Er zijn n.l. geen tijdsintervallen te onderscheiden waarin of stroom

opwaarts of stroomafWaarts gemeten wordt. In het akoestisch kanaal bevinden

zich voortdurend twee reeksen pulsen, die in tegenovergestelde richting

bewegen, zie fig. 2' .8.

T = triggerschakeling

M = mono-wip

L = logika
A

b

..
....1\

a

Fig. 21.8. Rondzingflowmeter (Loosemore).

Op het moment dat een puIs bij amzetter A verzonden wordt, blokkeert een

monowip de triggeringang a gedurende een tijd die iets korter is dan de

verwachte looptijd van de puls van A naar B (stroamopwaarts). Tijdens deze.

blokkade kan B als zender fungeren voor de pulsreeks van B naar A (stroam

afWaarts), zonder dat dit bij a tot een triggerpuls leidt. Zijn de 'herha

lingsfrekwenties van de beide pulsreeksen f, en f 2 , dan zullen periodiek per

, / (f, -f2 ) sec. 'vertrekkende I pulsen samenvallen met 'aankamende' pulsen.

De frekwentie van deze korncidentie is de gevraagde verschilfrekwentie f,-f2
en levert na detektie de vloeistofsnelheid v.

Tijdens zo'nko1ncidentie echter, zou een en dezelfde amzetter tegelijk voor

zender en ontvariger moeten spelen, hetgeen onmogelijk is, zonder 'vastlopen'

van beide pulsreeksen. Wanneer daaram de opgaande flank van een puls uit

reeks a samenvalt met de neergaande flank van reeks b, dan wordt ter over

brugging de reeks met de laagste herhalingsfrekwentie een vaste tijd ver

traagd, zodat de 'snelle' reeks over de 'langzame' heen kan wippen. Deze
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vertraging wordt later, wanneer het faseverschil tussen beide pulsreeksen

groot is, weer teniet gedaan door dan de snelle reeks over eenzelfde tijd

te vertragen. Helaas ontbreken verdere details over deze procedure.

Een voorbeeld van een ±r~~~g~!~Y1~!p1~~§l§~~~met f~§~~~!gg is dat van
Fischbacher (lit. ,,).

Het blokschema is in vereenvoudigde vor.m weergegeven in fig. 21 .9, waarbij

alle benodigde bandfilters zijn weggelaten.

Fig. 2' .9. Flowmeting volgens

Fischbacher.

Omzetter , wordt gestuurd met een spanning E, ::: A sin (W, t+ 01, ), hetgeen bij

arnzetter 2 als ontvangen signaal geeft E2 ::: B sin (W, t+ B, - If, ), wanneer

~::: w,t, met t, de looptijd stroarnafWaarts. Evenzo levert een zendsignaal

E
3

::: C sin (Wtt+ Bl ) vanuit arnzetter 2 op arnzetter 1. een ontvangen signaal

E4 ::: D sin (CA.1t+~-CPJ), met t 2 de looptijd stroarnopwaarts en cf2 ::: tVJ, t 1·
Aldus ontstaat bij arnzetter , een gemengd signaal, waarin frekwenties W, en

W 2 voor karnen. Na kwadrateren geeft diteen spanning met o. a. de frekwentie

W, - W 2 ::: p , dus E5 ::: F cos (pt + 8, -~ + tf.t). Aan de kant van arnzetter 2

ontstaat na kwadrateren E6 ::: G cos (-pt +8t -B,+f,)::: G cos (pt +B,-4-YJ,).
Na versterking worden E

5
en E6 vennenigyuldigd en leveren een spanning met

o.a. de frekwentie 2P: E
7

::: H cos (2pt + 2(8, -B",) + CP2 -If,).
Vergelijking van de fase van E7 met de spanning ES' verkregen door E, en E3
te vermenigvuldigen en te kwadrateren zodat ES ::: K cos (2pt + 2(8, - 61£)),
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levert dan het faseverschil t.pv = 'f1 - cp2 = U),t1 - t.qt2 •

Omdat
L

c + v cosal en L
c - v cos r/..

volgt voor het faseverschil

cp v = ~l [ (W, + W.z) v cos do. + pc] = 2 W L ( v cos r;/... 12£.)
c L + 2W '

waarin 2 W = loU, + W~ en p = W, - W"

Speciale voorzieningen zijn nodig om de invloed van veranderingen in de

geluidssnelheid c tengevolge van temperatuurvariaties enz. binnen de perken

te houden. Verder worden bij deze methode hoge eisen gesteld aan de ver.me

nigvuldigers, kwadrateerders, bandfilters en oscillatoren.

Dit laatste geldt zeker ook voor het werken met E¥!§!22E~~j~~~~~g in een

frekwentiemultiplexsysteem, vanwege het grote verschil in amplitude tussen

zend- en ontvangpuls. Van deze methode is geen voorbeeld in de literatuur

gevonden.

Als laatste voorbeeld zal een tweekanaalssysteem bekeken worden, dat berust

op het rondzingprincipe (Brown e.a., lit. 12,13) en een handig gebruik maakt

van de'phase-lock'techniek, in kambinatie met eenvoudige digitale bouwstenen.

Het blokschema is weergegeven in fig. 21.10.

uit
L

Kf1

1- -- ---------1
i als kanaal 1

. --~:;-:-.i ,-~~J2
-L
N1~

lj

Fig. 21.10. Tweekanaals rondzing-flowmeter (Brown).
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De herhalingsfrekwentie van de pulsreeks in kanaal , wordt bepaald door

de frekwentie van de spanningsgestuurde generator VCG. Regeling van deze

generatorfrekwentie geschiedt vanuit de fasedetektor FD via een integrator.

Wijkt het faseverschil van de kanteelspanningen der beide flipflops FF' en

FF2 af van 900
, dan is de uitgangsspanning van FD ongelijk aan nul en

wordt de generatorfrekwentie bijgeregeld, zodanig dat het faseverschil
o

precies 90 bedraagt en de uitgangsspanning nul is.

Wordt de uitgangsspanning van de generator VCG rechtstreeks gebruikt als

triggersignaal voor de zender, dan ontstaat een stabiele toestand bij een

zodanige pulsherhalingsfrekwentie f, dat precies een oneven aantal, zeg N,

kwart golflengtes in het meetkanaal lpast'. Verandert de voortplantings

snelheid van de pulsen doordat de vloeistofsnelheid verandert, dan wordt de

frekwentie autamatisch bijgeregeld.

In sammige toepassingen is het verschil van beide herhalingsfrekwenties f,

en f 2 erg klein bij lage vloeistofsnelheden. Dit systeem kan hiervoor een

oplossing bieden, door eenvoudig tussen de generator VCG en de zender een

frekwentiedeler op te nemen, die de frekwentie door K deelt. De generator

frekwentie kan dan een faktor K hoger gekozen worden, zodat ook de verschil

frekwentie van beide generatoren van de twee meetkanalen een faktor K hoger

ligt. Omdat ook N, vrij te kiezen is, kan voor het andere meetkanaal de

frekwentie zo gekozen worden, dat de golflengte t.N2 keer tussen zender en

ontvanger 'past'. Dit voorkamt eventuele 'lock' in de herhalingsfrekwentie

van de kanalen onderlingtwelke bij lage vloeistofsnelheden kan optreden.

Frekwentiedeling door KN2 voor kanaal , en door KN, voor kanaal 2 levert

dan toch weer een korrekte verschilfrekwentie, die nul is wanneer de vloei

stofsnelheid nul is.

Het resultaat van dit alles is een fraai systeem dat met zeer hoge nauwkeu

righeid werkt (0,25% van de volle schaal) over een zeer groot meetgebied.
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2.2. De afbuiging van een geluidsbundel als maat voor de vloeistof

snelheid.

Beschouwen we de opstelling van fig. 22.'. (lit. '4)
Aan weerszijden van de stroambuis bevinden zich de zender Z en de beide

ontvangers 0, en O
2

.

D

v

v -<-p

E

Fig. 22.'. Flowmeting via bundelafbuiging (Dahlke).

V1(v) = A,V (, - K,L)

V2(v) = A2V (, + K2L),
en

Stel v de snelheid van de vloeistof,gemiddeld over de afstand D. Ret golf

front dat bij Z vertrekt, zal bij aankamst op de ontvanger over een afstmld

L t afgedreven r zijn, waarin L = D tand. met d.. = arctan Y. • Is de vloeistof
c

in rust (v ~ 0), dan is de amplitude V, (0) gelijk aan A,V, waarin V de ampli-

tude van de spanning aan de zender is en A, de totale versterking en ver

zwakking. Voor kanaal 2 is evenzo V2(0) = A2V.

Aannemende dat bij stramende vloeistof de amplitudeverandering in de ont

vangers evenredig is met de verplaatsing van de as van de geluidsbundel, dan

geldt

- K L,V,
E = - =V

2

waarin K, en K2 ~9g§~~g~ zijn, en L = D ~

Deling levert

en K = (K, + K2 ) K' D volgt dan
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E = K' - K Y
c

De gelijkspanningskomponent K I (' nulfout I ) kan weggewerkt worden.

(22. 1 )

Een groot bezwaar van deze methode is het beperkte meetbereik'waarbinnen

K, en K2 inderdaad konstant zijn. Dit is behalve van de vloeistofsnelheid

ook afhankelijk van de vonn van de ontvangers en de richtingskarakteristiek

van de zender. Wanneer de zijlobben hierin.sterk aanwezig zijn, dan is van

lineariteit geen sprake meer.

Een tweede bezwaar is de afhankelijkheid van de geluidssne;Lheid c.-Dahlke

ondervangt dit bezwaar door het instrument te gebruiken als massadebiet

meter i.p.v. volumedebietmeter (massadebiet = ~ = p ~~ , waarin M de

massa van de vloeistof is en ~ de dichtheid). Daartoe wordt het uitgangs

signaal E vermenigvuldigd met een spanning E1 welke evenredig is met ~ c,

de specifieke akoestische impedantie van de vloeist.of. Deze spanning E1 kan

eenvoudig verkregen worden uit de spanning aan de zender.
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2.3. Konklusies.

Bij de rondzingmethode als flowmeetsysteem treedt, vergeleken met een

looptijd- of fase-meetsysteem, een sterke reduktie op van de invloed van

de geluidssnelheid c ~ Dit voIgt uit (21 .14) met aIle kanaalongelijkheden

nul gesteld:

f = ~ (,---T--l V cos 01.. •
v ~ + LC)

Uit (23.1) blijkttevens, dat het in dit verband gunstig is om de inaktieve

looptijd~ zo klein mogelijk te houden.

Deze reduktie van de invloed van C is zo belangrijk Ollldat de geluids- ,

snelheid sterk afhangt van temperatuur, druk, samenstelling enz. van het

bewegende medium.

AIleen al temperatuursveranderingen leiden tot verschillen in de geluids

snelheid van ongeveer 0,2% per °c, zowel voor vloeistoffen als voor gassen.

Zie ook tabel I van de bijlage, pag. 75. Dit geeft ongewenste bijdragen in

het meetresultaat, die van dezelfde grootteorde zijn als de te meten vloei

stof- of gassnelheid.

Vooral de rondzingmethode van Loosemore (lit.10) en Brown (lit.12,13) lijken

veelbelovend. Deze hebben dan ook bij verdere experimenten met betrekking

tot flow.meting van gassen als 'toekomstbeeld' gediend.
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3. Qmzetters voor ultrasone flow.meting in gassen.

3.1. Akoestische energieoverdracht tussen vaste stof en gas.

Alles wat in hoofdstuk 2 besproken is, zou in principe ook voor flowmeting

in gasvor.mige media van toepassing zijn. Helaas is aan een van de eerste

voorwaarden die gesteld werden, n.l. het ideaal zijn van de amzetter, in gas

vor.mige media bij lange na niet voldaan.

Bij amzetters die in vloeistoffen gebruikt worden, is de amzetting van

elektrische naar akoestische energie tot op zekere hoogte (frekwenties tot

b.v. 10 MHz) bij benadering onvervormd en onvertraagd, terwijl reflekties

aan het grensvlak van vloeistof en amzetter klein zijn.

Bij gassen ligt dit alles veel moeilijker. Dit hangt sarnen met het feit dat

de elastische kanstanten en de dichtheden van gasvor.mige media enerzijds en

van vloeibare en vaste stoffen anderzijds, zeer sterk van elkaar verschillen.

Elastische konstanten en dichtheid bepalen het. akoesti sch gedrag vanhet

betreffende medium in hoge mate, zoals hierna zal blijken.

Een belangrijke grootheid in de akoestiek is de specifieke akoestische impe

dantie Z van een stof. Deze is gedefinieerd als de verhouding van geluids-ac
druk en deeltjessnelheid in een bepaald punt van het medium.

Voar een vlakke golf die zich met snelheid c voortplant in een onbegrensd

medium, is Z reeel en gegeven doorac

Z = Z =ocac f'

waarin ~ de dichtheid van het medium is.

In g~§§~n is de geluidssnelheid

c = V1~Po (31 .1 )

(31 •2 )

waarin ~ de verhouding is der specifieke war.mten cp en Cv ' en Po de sta~

tische druk. Voor normale temperatuur en druk ligt c tussen 200 en 1000

m/sec, Z tussen 100 en 500 Nsec/m3 (Lucht: c = 343 m/sec, Z = 421 Nsec/m3 ).

In Y~Q~!§~Qff~n is de geluidssnelheid

c= ~
° B d . th k d ° l°gt t 103 en 2-10

3
waar1n t e lS0 erme ampressiemo ulus lS; c 1 ussen

m/sec, Z tussen 10~ en loT Nsec/m3.
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In vaste ~~2ff~~ bestaan verschillende geluidssnelheden, afhankelijk van

het type geluidsgolf dat beschouwd wordt.

Zo geldt voor een ~r~§Y~r§e!~ golf in een onbegrensd medium dat

c = Ctransv. = Vf?2(~+G") = W, (31 .3)

waarin Y de elasticiteit~odulus is, ~ de poissonkonstante en G de glij

ding~odulus (' shear modulus' ).

Voor een !~g~ dunne §~eef is

c = cbar = Vf '
terwijl voor de !Q~g!~~~!~e!~ geluidssnelheid in een onbegrensd medium

geldt dat

c = cbulk = V~ 1 - <T
(1 +«:1)( 1-2 (1)

~!g~~~~ golven en QEE~rY!~~~golvenhebben weer andere snelheden, afhanke

lijk van de geametrie van de beschouwde stof.

De grootteorde van cb "is 103 tot 5·10~ en van Z: 101 tot 5. 101.ar

De mate waarin de geluidsenergie tussen twee verschillende media 1 en 2

wordt overgedragen, hangt af van hun specifieke impedanties Z1 en Z2. Voor

een !QQ~r~~h~ !~Y~!!~~~~ vlakke golf is de verhouding tussen doorgelaten

energie in medium 2 en invallende energie in medium 1 gegeven door de trans

missiekoefficient ~t met

12 = d.
t

=
11

(31 .6)

(31 ·7)

De reflektiekoefficient ~r is de verhouding tussen gereflekteerde energie

I r en invallende energie, zodat met 0( r + o(t = 1 voIgt dat

I (Z2-Z1 l
r = t:i... =

11 r (Z1+Z2)~

Is medium 1 b.v. water met Z1 = 1,5'10" en medium 2 aluminium met Z2 = 14

1Of:, dan voIgt voor d. t de waarde 0,35 en o<.r is 0,65

Nemen we daarentegen lucht als medium 1, dan blijkt dat 0( t ::; 10
w

"en o(r <;=:::

zodat nagenoeg aIle geluidsenergie aan het grensvlak wordt gereflekteerd.

De eerste moeilijkheid waarmee ultrasone meting in gassen dus gepaard ~aat

is de enor.me misaanpassing tussen de amzetter en het medium.
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Een tweede probleem, dat nauw samenhangt met dit grote impedantieverschil,

vormt de kleine bandbreedte waarbinnen de amzetter werkzaam is. Dit zal

geillustreerd worden aan de hand van het vervangingsschema voor een piezo

elektrische amzetter die als eenvoudige diktetriller in resonantie wordt

bedreven (lit. 18, 19).

Ii Wordt de amzetter geexciteerd met een elektrische spanning waarvan de fre

kwentie ongeveer overeenkamt met de mechanische resonantiefrekwentie, dan

geldt voor frekwenties in de amgeving van deze resonantie~rekwentiehet

vervangingsschema van fig. 31.1.

v
o

1 '

Lm
1 en 1 I vormen de

Za+~. 'elektri sche l poort,

4 2 en 2' de

'mechanische' .

Fig. 31 •1 Vervangingsschema piezo-elektrische amzetter.

Hierin is C de elektrische kapaciteit .(statisch gemeten)
o

Rd de dielektrische verliesweerstand

L de e£fektieve massa
m

C de effektieve mechanische kampliantie (elasticiteit)m
R het totaal der mechanische verliezen t.g.v. inwendige
m

wrijving, bevestiging e.d.

R hangt af van de materiaaleigenschappen van de amzetter. Kwarts bijvoor
m - . _._~ ---"---_ .. -

beeld heeft zeer lage inwendige verliezen, vergeleken met keramische mate-

rialen.

De akoestische belasting wordt g~vormd door de impedanties Za en ~, en is

afhankelijk van de beide (speci£ieke) akoestische impedanties waaraan de

amzetter de mechanische trillingen overdraagt.

Is de amzetter akoestisch onbelast, d.w.z. zeer kleine Za en 20 (straling

in lucht b.v.), dan wordt de mechanische kwaliteitsfaktor ~ van de 'Lm-Cm

kring' geheel door R
m

bepaald. Bij kwarts kan ~ gemakkelijk meer dan

50.000 zijn, zodat de relatieve bandbreedte Af/f = 1/~ is 2.10-~

Voor keramische materialen zoals PZT (lood-zirkonaat-titanaat) varieert ~

van 80 voor PZT-5 tot 500 voor PZT-4.
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Omgekeerd volgt dat bij lage R het gedrag van de amzetter vrijwel geheel
m

door de akoestische belastingen Za en ~ wordt bepaald.

Ret vervangingsschema illustreert dus hoe bij piezo-elektris~he amzetters

werkend in gasvor.mige media, de grote misaanpassing leidt tot zowel een

kleine energieoverdracht naar de impedanties Za en ~, alsook tot een kleine

bandbreedte, hetgeen werken met pulsvor.mige signalen extra bemoeilijkt.

=eX, ,3

Ret probleem van akoestische aanpassing tussen gassen en vaste stoffen heeft

o.a. Lynnworth uitvoerig bestudeerd (lit. 20).

Twee methodes zijn mogelijk am de transmissiekoefficient te vergroten:

a) De 'resonantie-methode I, waarbij tussen amzetter en medium een stuk mate

riaal geplaatst wordt ter dikte van t golflengte, met een akoestische

impedantie Z gelijk aan VZ'Z3 ' waarin Z, de impedantie van de amzetter

is en ~ die van het gas (lucht).

In theorie kan de transmissiekoefficient hiermee , gemaakt worden. In de

praktijk is deze aanpassing maar voor een frekwentie exakt, zodat een

'tA -transformator I alleen effekt sorteert bij smalbandige systemen.

b) De I nonre sonant ie-methode I, waarbij een relatief dikke laag materie met

Z = \Iz,~ tussengeschakeld wordt.

Met methode b) is theoretisch een verbetering van een faktor 4 in energie

overdracht haalbaar, zoals uit het volgende blijkt.

Zonder tussenlaag is de transmissiekoeff:icient

4Z,Z3

(Z, +~)~

Met tussenlaag 2 geldt dat

01. ',2,3 =

zodat de verhouding van beide koefficienten

v = 0(, ,2,3 =
0{ , ,3

(3' .8)

Is Z1 = Z,~ dan wordt (3'.8)2
1 44(Z, +~)

V =
(Z,+ 2V z, Z3 + ~)2

= (, 2'{Z;Z3r' (3' .9)
+

Z1 + Z~

en dit is voor ~« Z, ongeveer gelijk aan 4.
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Helaas bestaat er bij normale temperatuur en druk geen enkele stof waarvan

de impedantie in de grootteorde van 1 a 2.104 ligt, de waarde die voor een

aanpassing van vaste stof op lucht nodig is. Weliswaar heeft CO2 bij 190

atm een dergeltjke impedantie, maar daar is voor praktische doeleinden

weinig mee te beginnen.

Is ~2 niet gelijk aan VZ1~ , maar geldt wel dat ~ ,,<. ~ dan wordt (31 .8 )

benaderd door
4v =

(1 + ~ i·
Z1

Zo levert nylon (Z2 = 2,6.10" ) bij een omzetter van PZT (Z1 = 28 ·10" ) toch

nog een faktor 3,3 aan 'transmissiewinst' op. De overgang nylon/lucht

blijft echter een transmissiekoefficient van slechts 6,5'10-4 behouden.

Toch zijn uit de literatuur aan aantal omzetters bekend, waarmee redelijke

resultaten zijn verkregen bij gebruik in lucht. De volgende paragraaf geeft

hiervan een beknopt overzicht, waarbij aan de irreversibele omzetters

(fluiten, vonkzenders, ionofoons e.d.) geen aandacht is besteed.
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3.2. Overzicht van uit de literatuur bekende reversibele amzetters voor

gebruik in gassen.

De ultrasone amzetters voor lucht, die waarschijnlijk het meest gebruikt

worden, zijn van het ~1~~t~Q§~~ti§s~~ type, n.l. de kondensator.mikrofoon

en de elektrostatische luidspreker. De werking ervan berust op verandering

van het elektrostatisch veld in een kondensator.

Een dun membraan, aan een zijde voorzien van een geleidende laag als elek

trode, is gespannen over een 'backingplaat' van speciale vor.m, welke als

tweede elektrode dienst doet, zie fig. 32.1.

fig. 32.1. Principe van de elektrostatische
amzetter.

Met behulp van een gelijkspanning van enkele honderden volts wordt een

elektrostatisch veld aangebracht. Deze 'bias' kan eventueel vervallen,

wanneer een voorgepolariseerde 'elektreet' als membraan wordt gebruikt, b.v.

Mylar.

Wisselspanning van voldoende grootte (eveneens enkele honderden volts) ver

oorzaakt een beweging van het membraan t.o.v. de backingplaat (luidspreker).

Omgekeerd leidt een beweging van het membraan tot een spanning over de elek

trodes van erikele mikrovolts (mikrofoon). Voor mikrofoons die op dit prin

cipe berusten, is een frekwentiebereik tot 200 kHz en meer, geen uitzonde

ring.

Uitvoerige details over werking, gevoeligheid, frekwentiekarakteristieken,

mechanische afstemming, richtingskarakteristieken, lineariteit, invloed van

de 'bias' enz. geven Kuhl e.a. in (lit. 21 ).

Bij veel experimenten in gassen en lucht zijn deze amzetters gebruikt (lit.

4,5,22,23,24,25), eventueel een vereenvoudigde uitvoering ervan. Zo beschrij

yen Pye e.a. (lit. 26) een m~rofoon waarvan de, nogal moeizaam te vervaar

dige~ backingplaat vervangen is door een horlogeveer!

De ultrasone p!~~9-~!~~~!~£h~ amzetters voor lucht, waarover iets in de

literatuur is ver.meld, vallen uiteen in twee typen: de ~~~~- (of lengte- )

~~!!!~~ en de e~!~~!!!~~.
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Wat betreft de werking van de ~~~~~~!!!~~, deze spreekt voor zichzelf.

Wachspress (lit. 27) en Kay (lit. 28) hebben dit type omzetters gebruikt

bij experimenten, resp. voor ultrasone snelheids- en afstandsmeting van

voertuigen t.o.v. obstakels en voor blindengeleiding. De afmetingen

zijn nogal groot (ongeveer 5 em diameter per omzetter), de 'efficiency'

(niet nader gedefinieerd) is kleiner dan 0,1%. De mechanische kwaliteits

faktor ~ is 200 a 300 (bariumtitanaat) en de gebruikte frekwentie 200 kHz.

Ook ~~!g~~!!!~!~ zijn door Wachspress gebruikt (lit. 27). Ret principe van

de werking is hetzelfde als van een bimetaal. Twee dunne plaatjes piezo

elektrisch materiaal zijn op elkaar gesoldeerd, zodanig dat hun polarisatie

tegengesteld gericht is. Een elektrisch veld doet het ene plaatje in radiale

richting uitzetten en het andere inkrimpen. Komt de frekwentie van het veld

overeen met een der eigenfrekwenties van het plaatje voor buigtrillingen,

dan kan de amplitude van deze trillingen aanzienlijk hoger zijn dan bij

een enkelvoudige diktetriller van vergelijkbare afmetingen.

Kritz (lit. 29) beschrijft een dergelijke amzetter, waarbij een kwartsbi

morf in het brandpunt van een parabolische reflektor is geplaatst, zie

fig. 32.2. Omdat het plaatje bevestigd is op drie punten die op de

fig. 32.2. fig. 32.3.

knoopcirkel liggen is het rendement zeer hoog. De kwaliteitsfaktor ~

bedraagt ongeveer 500 (kleine bandbreedte) en de resonantiefrekwenties

zijn 43 of 170 kHz, afhankelijk van dikte en diameter van de plaatjes.

Omzetters be~clU"even door Massa (lit. 30) en Peterson (lit. 31) berusten

eveneens op het principe van de buigtriller. Rier is een erikel radiaal

trillend schijfje vastgelijmd op een aan de zijkanten ingeklemd aluminium

plaatje, zie fig. 32.3. Bij de resonantiefrekwentie(s) van het aluminium

(10 - 80 kHz) worden flinke amplitudes bereikt als zender en redelijke ge-
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voeligheden als ontvanger.

Wanneer een dergelijke- CIIlzetter a:fgestemd wordt~-op de mechanische eigen

f'rekwentie van het aluminium plaatje, met een zelfinduktie parallel aan

of in serie met de eige~aciteit C (zie fig. 31.1), dan zijn rela-
o

tieve bandbreedtes van 10~ haalbaar. Zie ook (lit. 32 en 33).
Dit ~ype omzetter wordt voornamelijk gebruikt bij installaties voor tel-

en belreil1g1ngsdoele1pden (anderbreking van de akoestische bundel b.v.), waar

bij afstanden van enkele meters overbrugd kunnen worden.
~ .•.. -- --- _.- - .---

In sClllm1ige boeken tenslotte, zijn nog omzetters genoemd, "waarin een mem-

braan door een bimorf pewog~n~;wordt volgens fig. 32.4J (lit. 34,35).

~
/

) ~rI'
bimorf ~j

fig. 32.4. 'Indirekte' buigtriller.

Of dit type ook in het ultrasane gebied gebruikt is, blijft onvermeld. Ook

verdere details of literatuurverwijzingen ontbreken.

Sarnenvattend kunnen we stellen, dat de elektrostatische amzetters zonder

meer de grootste bandbreedte bezitten. Dit hangt sarnen met het feit dat zij

niet in mechanische resonantie bedreven worden, in tegenstelling tot de

piezo-elektrische amzetters welke in lucht gebruikt zijn.

De "laatste hebben echter, behalve de veel eenvoudiger konstruktie, ook als

voordeel de 'ingebouwde' arnplitudeversterking, juist amdat ze weI op mecha

nische eigenfrekwentie(s) werken. Bij de buigtriller treedt nog een extra

vergroting van de uitwijking aan het uiteinde op. Zo heeft een bimorf, be

staande uit twee balkjes met lengte I en totale dikte d in het statische

geval een uitwijking die" een faktor 3 lid groter is dan de verlenging van een

lengtetriller met dezelfde atmetingen (lit. 36, 37).
Ook uit praktisch oogpunt bezien heeft de piezo-elektrische buigtriller

voordelen boven de elektrostatische amzetter. "De vervaardiging van de backing

plaat en het membraan, de hoge spanning en de zeer hoge impedantie maken

het werken met laatstgenoemd type aanzienlijk moeilijker en kostbaarder dan

met piezo-elektrische kerarnische amzetters, waar de elektrische spanningen
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in de grootteorde van 10 volt liggen.

Om al deze redenen heeft het praktische geaeelte van het afstudeerwerk zich

voornamelijk toegespitst op de verdere ontwikkeling van buigtrillers met

kleine afmetingen en een zo groot mogelijke bandbreedte.

Op de theoretische aspekten van dit type amzetters zal in de volgende para

grafen dieper worden ingegaan.
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3.3. De statische koppelfaktor van een driet-al buigtrillers.

Bij het amzetten van mechanische in elektrische energie en amgekeerd, neemt

het begrip 'elektramechanische koppelfaktor' een belangrijke plaats in.

De koppelfaktor geeft informatie amtrent dat gedeelte van de energie dat

werkelijk amgezet wordt van de ene energiesoort in de andere. Hoe groter
----------

deze koppelfaktor is, des te Ivollediger' is de amzetting en des te groter

is ook de bandbreedte waarbinnen energiekonversie plaats kan vinden. Voor

meer uitgebreide beschouwingen over dit begrip wordt verwezen naar (lit. 38,

39,40,41 ).

De elektramechanische koppelfaktor is gedefinieerd als de verhouding tussen

mutuele (in ons geval piezo-elektrische) energiedichtheid U en het meetkun
m

dig gemiddelde van elastische en dielektrische energiedichtheid, resp U ene
U

d
, (lit. 42) of

ifm (33.1 a)

Voor een lineair systeem geldt algemeen, dat de energiedichtheid U bij kon

stante temperatuur en afwezigheid van magnetisch veld, gegeven is door:

,
U == ~2: S.T.

1:1 ~ ~

3

+ ~2.DE
""/ m m

(33.2 )

fig. 33.0.

waarin S. en T. de kamponenten zijn van resp. de rektensor en de mechanische
~ ~

spanningstensor langs de drie hoofdassen 1, 2 en 3 voor trek of druk en

langs de drie 'nevenask~binaties' 4,,5 en 6 voor afschuiving, zie fig. 33·0.
J

,A·
Dm en ~ zijn de kamponenten van resp. de dielektrische verplaatsingsvektor

en de veldsterktevektor in de drie hoofdrichtingen 1, 2 en 3.
Bij anisotroop piezo-elektrisch materiaal is

of

(33.3 )

tim 3

Hierin is:
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f (a T;)Y.. =
"Sj E~J

d. = ( ~ DlII)

1.nt oT~ &

elasticiteits.modulus, de verhouding van mechanische spanning
in de i-richting en rek in de j-richting, bij konstant elek
trisch veld.

piezo-elektr1s-che ladlngskonstante,-deverhouding van di
elektrische verplaatsing i'n dem-richting en de mecha-
nische spanning in de i -richting, bij konstant elektrisch
veld.

zijn.

'pla-

dielektrische permittiviteit, de verhouding van dielektrische
verplaatsing in de m-richting en elektrisch veld in de k-rich
ting, bij konstante mechanische spanning.

De eerste term in (33.3) is van zuiver mechanische aard (U ), de laatstee
van zuiver elektrische (U

d
). Beide middelste ter.men zijn afkamstig van de

piezo-elektrische wisselwerking (2Um).

In de praktijk wordt (33.3) sterk vereenvoudigd doordat veel termen nul

Bij de in het navolgende behandelde amzetters, de 'lengtetriller' en de

naire' triller blijven nog maar drie termen over zoals zal blijken.

De koppelfaktor is gedefinieerd als verhouding van energiedichtheden, en

als zodanig niet gebonden aan afmetingen van de amzetter. Zijn de onaf

hankelijke variabelen E en T geen funktie van de plaats, dan is deze koppel

faktor tevens de verhouding van de totale energieen, gelntegreerd over het

volume van de amzetter.

Wanneer E en T weI een funktie van de plaats zijn, dan leidt integratie

over het volume i.h.a. tot een andere verhouding der totale energieen.

Daaram is het zinvol am behalve de koppelfaktor k per volumeeenheid; tevens

een 'uitwendige' koppelfaktor K in te voeren, gedefinieerd door:

= , (33. 'b)

waarin V het totale volume van de amzetter is.

(33. , c)
( ~ f U dt) (-T' (Uddt)

o e 0

=

Bij tijdsafhankelijke E en T tenslotte, wordt het begrip 'effektieve'

koppelfaktor veelvuldig gebruikt, am aan te geven dat integratie over de

tijd heeft plaats gevonden.

De effektieve koppelfaktor is te definieren als

,;r 2

( T ~ Umdt)
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2Met K
eff

wordt dan de verhouding der energieen bedoeld, gemiddeld over het

totale volume van de amzetter, en gemiddeld in de tijd. (Zie ook par. 3.4.3.)

De (statische) uitwendige koppelfaktor K2 zal, met behulp van de 'lengte

triller' en de 'planaire' triller als inleiding, voor een drietal buig

trillers worden uitgerekend. Aan de hand van K
2

zijn dan konklusies te trek

ken amtrent optimale materiaalsoort en geametrie van de amzetter.

3·3.1. De lengtetriller.

Gegeven een staaf piezo-elektrisch materiaal, zoals geschetst in fig. 33.1.

~1
fig. 33.1. De lengtetriller.

Boven- en onderzijde zijn voorzien van elektrodes en aangesloten op een

konstante- spanningsbron, zodat de veldsterkte in het materiaaL E
3

is. Op de

uiteinden wordt een konstante kracht F uitgeoefend, zodat de mechanische

spanning in het materiaal T1 bedraagt. In aIle andere richtingen zijn de

elektrische veldsterkte en de mechanische spanning nul.

De piezo-elektrische vergelijkingen gaan van hun algemene tensor/vektor

vorm over in

(33.4 )

waarin D
3

is de dielektrische verplaatsir~ in de 3-richting en 81 de rek in

de 1-richting. De statische °koppelfaktor wordt in dit geval, met
1 1 2 1 cT 2

Um = 2: T1d
13

E3 Ue = ~1 T,. en Ud = 2: v33E3

2 E
d13 Y11

=
£T
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3.3.2. De planaire triller.

Beschouwen we het plaatje van fig. 33.2. waarvan de afmetingen in de 3

richting klein zijn vergeleken met die in de ,- en 2-richting.

~,

fig. 33.2.

Boven- en onderzijde zijn voorzien van elektrodes, de veldsterkte E
3

is

weer konstant en alleen in de 3-richting ongelijk aan nul. Van de mechani

sche spanningen zijn alleen . T, en T2 aanwezig en konstant.

Voor een hamogeen 'isbtroop' materiaal , met d23= d'3' ~,= ~2 en ~2= ~,
geldt dan:

(33·5c)

(33. 5b)

(33. 5a)

) .

Um = ~ (T,d'3E3 + T2d23E3 ) = ~ d'3E3(T,+.T2 )

1 ET 2
Ud ="2 33E3

1 T, T 1 T, T,
U ="2 yt! , +"2 yE T2 + ~ T2 yE

s= " '2 2'

1 1 (2 2 .)="2 ye T, + T2 - 2CTT,T2 ..

"Hierin is a de poissonkonstante (dwarskontraktieverhouding), gedefinieerd

als de verhouding van ~, en - ~2 en voor de meeste materialen ongeveer

gelijk aan 0,3.

Daarmee wordt de koppelfaktor

2 E

k 2 = d'3 y" (
E33

Voor het speciale geval dat T, = T2 gaat dit over in

d2 yG
(33.6 )

k
2

= k
2 = 2 13 '1 2 2, -<1 £33

= -(j k'3P

waarin k de planaire koppelfaktor is.p
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).).). Statische buiging van cirkelvormige platen.

Wordt de hamogene plaat van fig. 33.3a gebogen met niet te grote uitwijking

w in de z-richting, dan geldt de wet van Hooke:

1
Sr = y:(Tr - <T T'f)

1
Sf = y:(T'f - <TTr ) ,

(33.8 )

met S en S~ de rekkamponenten in resp. radiale en tangentiele richting, Tr r r
en T'f de overeenkomstige mechanische spanningen, 0" de poissonkonstante en

Y de elasticiteitsmodulus van het (isotrope) materiaal.

z

fig. 33.3a

--
c.-- AI"

I
I

I
fig. 33.3b

veer buiging

--

na buiging

- lengte: (R+z ) Af

rek: (R+Z)6 0/ - A r _ ~
6r - R

Omwerken van (33.8) levert

T = _Y- (Sr +<r S., )
r 1- (1'1.

Y
(33.9 )

TV" = 1-a1 (Stp +Cf Sr ).

Het verband tussen de rekken Sr en S \f en de ve:cplaatsingen u en v in resp.

radiale en tangentiele richting is algemeen gegeven door (lit. 43),

S ()u
= Orr

S'f
u 1 ~ v

= - + ---
r r O'f

(33.1 Oa)

(33.10b)

Nemen we verder z = 0 op de ll~~~r~±~ l~§g; dit is de laag in het materiaal

waarin geen rek optreedt (voor een hamogene plaat ligt deze op halve plaat

hoogte ).

Bij kleine uitwijking w is de buiging zuiver bolvormig, en dan geldt:
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QVOl(> = 0 (rotaties;yD'.DIletrie)

o;lw z
Sr = - z 3r1 = R

hetgeen blijkt uit fig. 33.3b, waarin R de (kramte)straal van de bol is,

die de buiging beschrijft. Met (33.1 Oa) volgt dan dat

Ow r
u = - z ar = Z R '

zodat met (33.1 Ob) geldt:

S ~
'f = R

Dus gaat (33.9) over in

y Z
= R( 1-0" ) (33.12 )

Met deze uitdrukking voor radiale en tangentiele spanning kan de uitwendige

koppelfaktor van de volgende drie buigtrillers vrij eenvoudig bepaald

worden.

3.3.4. De hamogene, s;yD'.DIletrische bimorf.

In de situatie van fig. 33.4. zijn twee cirkelvor.mige piezo-elektrische

plaatjes stijf aan elkaar bevestigd, waarbij de elektrische polarisaties

tegengesteld gericht zijn. De totale dikte is h, het oppervlak A. De veld

sterkte E
3

wordt door middel van de spanningsbron V konstant gehouden.

~1 ~x
fig. 33.4.

Tr = T'f = R (1 - (j') ,

Bolvor.mige buiging levert in dit geval met (33.12)
e

Y11 z

zodat voor de energieen, geintegreerd over het volume van de

(33.5 a tim c) met T1 = Tr en T2 = T'f volgt:

o ~

f(( De dV - A(1 - <1 ) Sl ( Y1£1 z)2 =
J) - Yf1. 1l R(1-<T) dz

I

amzetter uit



=

o

= A E34 - d'3T, dz

A E3 d13 Y1~

R (1-0'" )

+
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Daannee wordt

2
1- CT

:2 _ :2 k 2
4 - 4 p

(33. 14)

v

Hieruit blijkt, dat in geval van rotatiesymmetrische buiging, tengevolge van

de in de z-richting niet konstante mechanische spanningsverdeling, de uit

wendige koppelfaktor een faktor Vi kleiner is dan de planaire koppelfaktor

van een enkel plaatje.

3.3·5. De inhamogene symmetrische trimorf.

Wordt tussen de beide 'aktieve'platen van fig 33.4. een piezo-elektrisch

inaktieve laag materiaal aangebracht, zoals in fig. 33.5. weergegeven, dan

blijft de neutrale laag in het midden gelegen.

z

z4

o z3-+__~~~~:""-~~~~~-M-~_
z2

fig. 33.5.

Stel de dikte van de aktieve plaatjes h, die van de inaktieve tussenlaag ph.

De elasticiteitsmoduli zijn resp. ~1 = Y en aY, de rek verloopt

weer lineair als fUnktie van z.

Voor z1 <. Z <. z2 en z3 Co z <. z4 geldt:

YZ

en voor



T1 = T
2

Dit levert met (33.5 a tim c):

42

aYz= R(l-<r )

~.. ~3

r~f U
e

dV = A(l - cr ) 2 f (yz )2 dz + A(1- tj ) 2 r( aYz )2 dz =
Y t! R(l - (T ) aY 0 j R(l- cr)

AY h
3 [( 3 ,"3] (= R1(1- c:r) 12 a-1) p + (p+2r.. 33. 15)

SH Ud dV = ~ A £;3 E~ 2 h

!~ Y
+ A Sd13 R(1 ~ (j ) E3 dz =

ls

Dus is K2 = 2
4

k
p
2 8(p+1 t

(a-1 ) p:5+ (p+2 yo
:L 2

= 4 k f(a,p).p s (33. 16 )

In tabel IV, pag.78 van de bijlage, is fs(a,p) weergegeven voor een aantal

waarden van a en p. Bij geschikte keuze van dikte en elasticiteitsmodulus

van de tussenlaag, kan f (a,p) aanzienlijk groter zijn dan 1 .
s

Bij ~~~!g!~ als tussenlaag b.v., met Y = 7,1· 10
10

N/m
2

is a ongeveer 1

(omdat YpZT = 6,75·10'0), f (a,p) is dan maxilnaal voor p = 1 en bedraagt
s . 10 2

1,185. Voor een tussenlaag van p~r~p~~ (Y = 0,4.10 N/m) met a = 0,06, is

f (a,p) maximaal als p = 3 en bedraagt 1,285.
s

We zien dus, hoe in geval van 3 even dikke lagen een 'winst' in energiekon-

versie optreedt van ruiln 18;' bij all.mlinium en 23;' bij perspex. Ontbreekt de

tussenlaag, dan is met p = 0 f (a,p) = 1, hetgeen de bekende uitdrukking
s

(33.14) oplevert voor de homogene bilnorf.

3·3.6. De inhomogene, as;ymmetrische bimorf.

Zoals in par. 3.1. bleek, is het van belang am de akoestische ilnpedantie van

dat deel van de amzetter, dat in aanraking kamt met de lucht waaraan het

akoestisch vermogen moet worden overgedragen, zo laag mogelijk te kiezen.

Daarom zal tot slot van deze paragraaf een uitvoering bekeken worden, welke

bestaat uit slechts een aktieve laag PZT, en een inaktieve laag materie,

zoals in fig. 33.6 is weergegeven.
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In deze 81tuat1e hangt de l1g1ng van de neutrale laag, en daarmee de l1gg1ng

van het vlak z • 0, at van de verhou41Da a der elast1c1te1tsmodul1 en de

d1kteverh0u41na p.
De l1gginl wordt voorgeschreven door het krachtenevenw1cht op een w1llekeu-

rige doorsnede van de plaatjes. DI.1s moet oak gelden:
It ,.h.1a

SR(r! 0'.) dz + SR(t!':r) dz • 0
~·h ~

ot z~ - (z2-hf + a(z2+Pbf - az~ = 0

waaru1t volgt:

Voor de energ1een voIgt dan:

((( ,- fr {&~.2 ,- (J' s'~( aYz .2
J))U dV = A Y (R ,_a)J dz + A aX R('-cr») dz =
e. '. ~t

= t X a: [ a2;
4

+ 2ap(2p2+3p+2) + '] (33. , 7 )
R~ , - cr) , 2 ap -+ ,

~ d'3~X l [ap(pt, ) ]
• ~'2 ap+"

Daarmee wordt de ltoppelf'aktor:
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= (33.18 )

Voor een aantal waarden van a en p is f' (a,p) weergegeven in tabel IV, bij
a

lage, pag 78. Bij kleine a en p neemt f' (a,p) snel af'.
a

Dat voor p = 0 (of' a = 0) de mutuele energie, en daarmee de koppelf'aktor nul

is, is niet zo verwonderlijk. Indien een enkel plaatje piezo-elektrisch

materiaal g~PQg~n wordt, hef'f'en trek- en drukspanningen boven en onder de

neutrale laag elkaar precies Ope Er zal in dat geval bij buiging dan ook geen

resulterende ladingsverandering aan de elektrodes optreden. Alleen wanneer

de radiale trek- of' drukspanning, gemiddeld over z ongelijk aan nul is, kan

bij buiging energieuitwisseling plaats vinden. Tenzij, zoals bij de amzetters

van f'ig. 33.4 en 5, de polarisatie in boven-en onderhelft tegengesteld gericht

is, zodat ladingskompensatie wordt voorkamen.

3.3.7. Konklusies.

Uit het verloop van f's(a,p) en f'a(a,p) blijkt, dat in het §~§.~!§S!!-~ geval de

symmetrische trimorf' veruit de hoogste -koppelf'aktor heef't.

Hieruit konkluderen dat dit dan ook de beste uitvoering zou zijn voor ~~n§.

misch bedrijf', is niet juist, zoals in par. 3.4 en 3.5 zal blijken.

Zowel de akoestische impedantie, als de eigenfrekwenties van de amzetter

spelen een belangrijke rol bij het antwoord op de vraag, welke soort amzetter

de hoogste energieamzetting geeft en binnen welke bandbreedte dit mogelijk

is.

Bepaling van de eigenfrekwenties van de verschillende amzetters zal in de

volgende paragraaf' aan de orde kamen.



3.4. Ret dynamisch gedrag van enkele piezo-elektrische amzetters.

In deze paragraaf zal in 'vogelvlucht' besproken worden, hoe de mechanische

eig~nfrekwenties berekend kunnen worden van cirkelvor.mige plaatjes in

p~!g~r~!!~~g, eventueel bestaande uit- lagen van verschillend materiaal, en

van cirkelvor.mige hamogene r~~~~~1 ~r~11~~~~ plaatjes.

De radiale triller vor.mt het 'aktiverend' element van de buigtriller en

is daarom van speciaal belang, zoals zal blijken.

Bij de theoretische behandeling zal, hoewel in principe onjuist, geen reke

ning worden gehouden met de invloed die de elektrische afsIuiting heeft op

het mechanisch gedrag. De elasticiteit van het piezo-elektrisch materiaal

is n.l. afhankelijk van het open of kortgesloten zijn van de elektrische

poort. Echter, het verschil is voor wat betreft de ligging van de eigen

frekwenties klein en weegt niet op tegen de extra hoeveelheid rekenwerk

(lit. 44). De plaatjes van par. 3.4.1. en 3.4.2 zullen dus als piezo-elek

trisch inaktief beschouwd worden.

Daarna wordt bezien, in hoeverre de in de praktijk onderzochte amzetters

enige overeenkamst met de theorie vertonen, en weJ~e amzetters het geschiktst

zijn voor het werken met pulsvor.mige signalen in lucht.

3.4.1. De mechanische eigenfrekwenties van een inhamogene cirkelvor.mige

plaat in Qy!gtr!±1!~g.

De plaat van fig~ 34.1 bestaat in de z-richting uit verschillende lagen,

met gelijke poissonkonstante ~ . De elasticiteitsmodulus Y en de dichtheid

p mogen per laag verschiIIend zijn, in x- en y-richting is het materiaal

echter hamogeen. De neutrale laag valt weer sarnen met het vlak z = o.

z
neutrale
,/ Iaag

x

fig. 34.1. Inhamogene plaat
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Verder nemen we aan dat de af.metingen in de z-richting klein zijn, vergeleken

met die in de x- en y~richting, en dat de verplaatsing w in de z-richting

niet te groot is.

Uit de elasticiteitstheorie is bekend dat in dit geval de kamponenten van

de rektensor zijn (lit. 45):

tw
8 = - -- zxx () x1 8

yy
clw= - -- z() y2. 8xy

?lw
oxoy z

(34.1 )

8 = 8xz yz o

Hierin z1Jn 8 ,8 en 8 de rekken in resp. x-,y- en z-ric~ting, en Sxy'xx yy zz
8 en 8 de afschuivingen in resp. XY-, xz- en yz-vlak.xz yz
De vrije energie per volume-eenheid, U , is gegeven door

v

U = y(z) L ( 82
v 2(1+0"') ilk ik +

(34.2)

met (34.1) levert dit

Y(z) 2 [.1.(Clw fj'tliJ'l. ( ) {( (l'w)2 (j'2. w '()z-w}J
Uv = 1- 0"1 Z 2 0 Xl + aY'"' + 1- (J' 1 ax Dy: - Q x2. () yl •

De totale vrije energie van de plaat bedraagt dan

(34.4 )

waarin D =
1 r~l 2

1- e::r1 J Y (z) z dz
~1

de ~~~g§~~jfh~i~ van de plaat is. Vanwege hamogeniteit in x- en y-richting

is D hier geen fUnktie van x en y.

De bewegingsvergelijking kan afgeleid worden uit de voorwaarde, dat de vrije

energie minimaal moet zijn. 8tel F de kracht per eenheid van oppervlak, die

de buiging veroorzaakt, dan voIgt na uitvoerig rekenwerk, dat

2
DA w(x,y) - F(x,y) = 0

waarin ~ = in rechthoekige koordinaten.

Voor het bepalen van de eigenfrekwenties moet gelden dat
o'tw

F + P d"t2. = 0,



lz.
waarin P = Spdz

~I

de massa per oppervlakteeenheid voorstelt en p de dichtheid.

Hier.mee gaat de bewegingsvergelijking over in

2 ?lw
D A w -+ P () t2. = 0

(34.6)

In het algemeen zijn voor het oplossen van deze differentiaalvergelijking

nog 4 randvoorwaarden nodig .. Op een ingeklemde rand is w=O en ~w = O.

Voor een scharnierende rand is w = 0 en ~l= 0 (moment nul), te~ijl
voor een vrije rand geldt dat ~:1. = 0 en te~ens ~:3= 0 (schuifkrachten

nul).

Nemen we aan dat de uitwijking ween har.monische f'unktie in de tijd is, met

{ 'wt}w = Re W e
1

,

dan wordt (34.7) na overgang op poolkoordinaten

D Ii~(r, 'P ) - w2
p W(r., If ) = 0 (34.8 )

01 1 0 1 ()l.
Hierin is fj, = dr'Z +;- 0 r + r1 ?J-.p1.

Definieren we het golfgetal ~ door

dan gaat (34.8) over in

w
2

1: ID 'L-- _

( V 2 + fb2) W(r, If ) = o. (34. 1Oa )

en (V2+(i~)2)W(r,tp)=O (34.10b)

Stel nu W(r, <p) = H(r) ~(<p) , dan moet ~ (Cf) periodiek zijn met periode

27r en dus voldoen aan

d2~ 2
+m..:l'=O

d 'PI. 'j:'

met m geheel, zodat (34.1 Oa) wordt

of
(34.11 a)

Evenzo levert (34.10b):

d
2

R 1 dR-- +-- +
dr'Z r dr

(34.11 b)
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(34.12 )

Oplossingen van (34.11a) zijn R = AJ (~r) + BY (Ar), met J een bessel-m ,. m I~ m
funktie van de eerste soort en orde m en Y een van de tweede soort en orde

m
m. Van (34.11b) zijn oplossingen R = CI (~r) + DK (~r), met I (~r)m m /- m ["

een gemodificeerde of hyperbolische besselfunktie van de eerste soort en

orde m en K (~~ een van de tweede soort en orde m.
m·

De bewegingsvergelijking (34.8) heeft dus als oplossingen

W(r, If ) = L. [AJm(~r) + BYm(~r) + CIm(~r) + DKm(~r )] cos m <f
m

Doordat J en Y een oscillerend karakter hebben, leveren de randvoorwaarden
m m

voor iedere m een aantal argumenten ~mnr op, die voldoen. Daaruit volgen

voor iedere m dan n eigenfrekwenties w voor het trillende plaatje.mn
In feite geeft m het aantal ~gQQP~!~§~§r§ aan, terwijl n-1 het aantal

~QQP~!r~§~§ voorstelt.

De randvoorwaarden geven een voorschrift voor de amplitude W(r,lf) en (eventu

eel hogere) afgeleiden van W(r,~) op de rand. Daaram zijn de volgende rekur

rente betrekkingen tussen besselfunkties van verschillende orde van belang:

-dr
d

J (~r) = ill J (o.r) - f!> J 1 ("'r ),m r m I' m+ ,-

J (0) = 0 voor m> 1m

I (0) = 0 voor m>1
m

Verder geldt nog :

(m geheel)

J(O)=l,
o

Y(O)=-oo
m

1(0)=1,
o

K (0) = + 00
m

In ons geval zlJn twee randvoorwaarden van speciaal belang, n.l.

- een cirkelvormig plaatje dat aan de rand wordt !gg~~~§I.!.l~ (buitenkant)

- een ringvormig plaatje, aan de g!gg~g~!j~§ hetzij §~~§fg!~r§g~ dan wel

~~~~g~ bevestigd.

3.4.1.1 .Cirkelvormigplaatje, ingeklemd op de rand.

(3~ ,.14)

levert dit met (34.13):Samen met de eis dat

Ste1 de straal van het plaatj e r . De konstanten B en D in (34. 12) moeten
o

nul zijn amdat de amplitude voor r = 0 eindig moet blijven.

Aan W(r0' 'f) :. 0 is voldaan als



Van deze transcendente vergelijking zijn een aantal wortels voor f':.ro :

~mnr 0 ge geven in onderstaande tabel (lit. 46,47,48) :

n = 1 n = 2 n = 3

m = ° 0 3,19 @ 6,32 @ 9,42

m = 1 CD 4,61 @ 7,81 @ 10,98

m = 2 EB 5,90 @ 9,41 @ 12,56

Voor een ~9I!}2g~~~ plaat, met dikte h, voIgt uit (34.4) voor de buigst ij f'he id

met z1= -~h en z2= ~h:

D =

en voor de massa per oppervlakteeenheid met (34.6):

p = ph,
zodat de eigenfrekwenties gegeven zijn door (34.9) als

,

Bij een 1~~2g~~~ plaat volgen de frekwenties uit

4 ~'2' 2
(f3mn

r 0) ~.J Y(z) i dz
(1 - cr1 )r It ( t'l.

o ~, J ~ dz

waarin z = ° samen moet vallen met de neutrale laag.

In par. 3.5.2. zijn deze frekwenties voor enkele konkrete

rekend.

(34. 15a)

(34.1 5b )

gevallen uitge-

3.4.1 .2. Ringvormig plaatje, aan de birmenzijde bevestigd.

Al in 1922 heeft Southwell (lit. 49) de eigenfrekwenties van ringvormige

platen bestudeerd bij variabele straal van de inklemming aan de birmenzijde.

Hij beperkte zich echter tot de gevallen van 0,1,2 en 3 knoop~~~~~~~~ en

g~~n knoops~~t~~§·

Wanneer de straal van de inklemming tot nul af'neemt, kamen de eigenfrekwen-

ties bij een of meer knoo~~~~~~~~ overeen met die van de geheel vrije plaat.

Indien aIleen knoo~~~f~!~ aanwezig zijn, wijken de eigenfrekwenties afvan

die van de vrije plaat, en zijn gegeven door de wortels A r (lit. 49,48)
o,n 0



50

als
20,91 60,68 119,7

met resp. 0, 1, 2 en 3 knoopcirkels, en r de straal van de plaat.
o

In werkelijkheid heeft de bevestiging in het midden steeds eindige afmetin~

gen. Voor dit geval zijn systematische berekeningen van de eigen~rekwenties

bij verscheidene kombinaties van randvoorwaarden, zowel aan buiten- als

binnenzijde, uitgevoerd door Skinner ·e.a. (lit. 50).

In poolkoordinaten komen randvoorwaarden voor van de vorm:

a) amplitude nul:

b) hoek nul:

c ) moment nul:

d) a:fschuiving nul:

W(r, Cf ) = 0

~

Clr W(r, 'f) = 0

o&W + fJ' ( 1. 0 W +
e>r1 r .or = 0

fig. 34.2a.

w ) = 0
r

fig. 34.2b.

In fig. 34.2a gelden voor de vr1.Je buitenrand (r = r ) de voorwaarden c) en
a

d), terwijl voor de scharnierende binnenrand (r = r b ) de voorwaarden a) en

c) moet en gelden •

Is de binnenrand ingeklemd, zoals in fig. 34.2b, dan moet voor r = r b zowel

aan a) als aan b) voldaan zijn, en voor r = r aan c) en d).a
Voor beide gevallen leiden de randvoorwaarden tot vrij amvangrijke stelsels

vergelijkingen, die numeriek opgelost moeten worden.

Hier wordt daaram volstaan met het geven van de resultaten voor verschillende

verhoudingen r a/rb en poissonkonstante CI = 0,3.

De dimensieloze frekwenties, door Skinner gedefinieerd als

2.r
2 \ftA=W--a - ,

h Y

zijn weergegeven in tabel 34.2a en 34.2b voor resp. scharnierende en inge

klemde binnenzijde.
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De dimensieloze frekwentie ~. in kHz:
~

rb/ra

0,1 0,2 0,3

CD 1,39 1,70 2,01

0 2,09 2,08 2,07

EB 3,28 3,48 3,68

® 7,53 7,58 7,63

@ 12,6 14 19,1

@ 14,8 16 20,9

@ 21,7 23 26,0

® 32 ,1 32 34,3

Tabel 34.2a. Scharnierende
binnenrand.

rb/ra

0,1 0,2 0,3

CD 1,90 2,86 3,83

0 2,56 3,30 4,03

EB 3,40 4,11 4,82

7,53 7,78 8,03

15,3 19 25,8

16,5 20 27,0

@ 22,4 25 30,8

@ 32,2 32 37,6

Tabe134.2b Geklemde
binnenrand.

(34.17a)

Voor h~2g~~~ ringvormige platen zijn de eigenfrekwenties dus gegeven door

w == A -!L,fX
i i 2r~ Vp·

en voor ~~~Qg~~~ platen door

=

Deze formules gelden alleen als (j == 0,3 en

~z

l fJy (z) z
2

dz

r 4 srz
a ~ dz

i.

z== 0 samenvalt met de neutrale

laag.

Voor konkrete gevallen zijn de frekwenties uitgerekend in par. 3.5.3.
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3.4.2. De mechanische eigenfrekwenties van een hamogene cirkelvormige plaat

in r~9-!~~~ ~!'}1~tI)g·

Voor het dunne, hamogene plaatje van fig. 34.3 is de rek axiaal symme

trisch. Er geldt weer:

.Y
Slf == r '

fj.g. 34.3.

S
r

== OUor

waarin u de verplaatsing in radiale richting is.

De spanningen Tr en T If in resp. radiale en tangentie:Le richting volgen

uit de wet van Hooke:

Tr == 1: (f2 (Sr + CT S If )

Tf == 1:a1 (SCf +aSr ),

met Y de elasticiteitsmodulus (in radiale richting) en U' de poissonkonstan

teo

Voor het volume-elementje r dr df dz levert het krachtenevenwicht dan

(lit. 51)

aT C)l U--1: (Tr - T If ) f~r
+ == otl.r

__Y_ \)4u 1 QU _ -J! )
elL U

1- cr 2 ( or2. +-- == ~ (}t~r or r 1 ,
met ~ de dichtheid van het materiaal.

stellen we de uitwijking u harmonisch in de tijd, dus

definieren we ,veer een golfgetal ~ door

• <.0 tl
u == Re tu e ~ y en
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dan ontstaat een eerste orde differentiaalvergelijking van Bessel:

met als oplossing

U= AJ,(f.>r) + BY, (fir).

Uit de eis dat U = ° voor r = ° volgt dat B = 0, dus is U = A J 1(~r).

Op de rand moet de mechanische spanning nul zijn, waarmee

aU U
~ + Q" - = ° voor r = ror r 0

Verder volgt uit de rekurrente betrekking (34.' 3) tevens dat

d 1
dr J, (~r) = (3 J 0 (~r) - ~ J, (pr) ,

zodat (34.'8) overgaat in

(34. , 8)

(~ro) Jo(~roJ - (, - (j) J, (~ro) = °
De eerste vijf wortels van deze vergelijking zijn (lit.52,53)

= 2,05 5,39 8,57 11 ,73 14,88 ,
indien voor ~ de waarde 0,3 genamen wordt.

Hieruit volgen dan de radiale eigenfrekwenties

Konkrete berekeningen zijn in par. 3.5.'. weergegeven.

(34.20 )

In verband met toepassing van radiale trillers met middengat, wordt hier

nog vermeld dat in het limietgeval van een dunne !!~g, er slechts een eigen

frekwentie is, n.l.

,w = 1 ,II
r o Vp

wanneer r de straal van de ring is (lit. 54).o

(34.2' )



3.4.3. Eigenfrekwenties en effektieve koppelfaktor.

In paragraaf 3.3. zagen we, hoe de koppelfaktor in het statische geval is

te berekenen door de mutuele, de dielektrische en de elastische energie

dichtheden te integreren over het totale volume van de amzetter. Dit lever

de dan uitdrukkingen, aan de hand waarvan optimale afmetingen en materiaal

soorten bE~paald konden worden.

Bij dynamisch bedrijf echter, hoeft niet aIle kinetische energie dielektrisch

gekoppeld te zijn. De effektieve koppelfaktor keff is doorgaans kleiner dan

in het statische geval. Dit hangt samen met het bestaan van meerdere, eventu

eel meerdere reeksen,eigenfrekWenties met ieder hun eigen 'koppeling'.

Deze hogere ~rekwenties hoeven niet harmonisch ten opzichte van de laagste

te liggen.

In het geval dat hogere eigenfrekwenties ontbreken, zoals b.v. bij de

radiaal trillende ring van par. 3.4.2, is de statische koppelfaktor gelijk

aan de dynamische.

Om voor konkrete amzetters de effektieve koppelfaktor uit te rekenen, moet

in principe bij de betreffende eigenfrekwentie het tijdgemiddelde van de

mutuele, dielektrische en elastische energie bepaald worden, gerntegreerd

over het gehele volume van de amzetter. Beweegt ieder punt van de omzetter

b.v. harmonisch in de tijd, dan is de amplitudeverdeling over de plaats

afhankelijk van de 'mode I (frekwentie) waarin de amzetter bedreven wordt.

Konkrete berekeningen van keff zullen hier niet worden uitgevoerd.

(34.22 )1 + CT

- 1~1
Peff

=
f - fa r

f
r

Voor de hamogene, radiaal trillende amzetter, kan de effektieve koppelfak

tor bij benadering bepaald worden uit het impedantieverloop aan de elek

trische klemmen, als funktie van de frekwentie in akoestisch onbelaste toe

stand (opgehangen in lucht b.v . .). Mason (lit. 51) heeft aangetoond, dat

een mechanische eigenfrekwentie ongeveer samenvalt met een minimum in abso

lute waarde van de elektrische impedantie bij de resonantiefrekwentie f .r
Ret dichtstbijzijnde maximum van deze impedantie ligt ongeveer bij de

anti-resonantiefrekwentie f • Voor meer precieze details over de in totaal
a

.. zes 'resonantie-frekwenties' 'Wordt verwezen naar (lit. 55).

Er geldt dan:
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2
( ~ r 0 ) - (1 - ail}

1 + (J"

f - f
a r

f
r

=k
2
Peff

waarin k de effektieve koppelfaktor is bij de laagste 'mode', ~ de
Peff

poissonkonstante en (~1 r 0) de eerste wortel van (34.19).

Omgekeerd voIgt uit (34.22) dat in eerste benadering voor de radiale triller

geldt:

Met behulp van deze uitdrukking kan de effektieve koppelfaktor bepaald

worden uit het verloop van de elektrische impedantie als fUnktie van de

frekwentie. Voor de radiale triller geldt bij de laagste eigenfrekwentie,
2

met (~1ro) = 4,20 en 0" = 0,3:

k
2 = 2,53
Peff

(34.24)
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3.5. Praktische uitvoeringsvormen van buigtrillers.

De experimentele kant van het afstudeerwerk heeft zich voornamelijk gericht

op onderzoek van uiteenlopende vormen van buigtrillers. AIleen de belang

rijkste resultaten zullen hier gerapporteerd worden, voor een gedetailleerde

en chronologische weergave wordt verwezen naar het logboek.

Bij de keuze van de ligging van de frekwentieband, waarbinnen de omzetters

bedreven worden, spelen twee faktoren een role Enerzijds zou de frekwentie

zo hoog mogelijk moeten liggen, teneinde een zo groot mogelijke absolute

bandbreedte te verkrijgen. Anderzijds neemt de verzwakking van geluidsgolven

in lucht snel toe bij hogere frekwenties. Zo is de absorptiekoefficient van

een vlakke golf bij 200 kHz ongeveer 2 Neper/m of 18 dB/m (lit. 56). Bij

400 kHz is deze al 10 Np/m (78 dB/m) en bij 1 MHz ongeveer 50 Np/m (400

dB/m). Boven 100: kHz speelt de relatieve vochtigheid van de lucht geen rol

van betekenis meer.

Ofschoon de afstand, welke bij flow.meting overbrugd moet worden, niet groter

is dan 10 em, vormt 400 a. 500 kHz OJ? praktische gronden toch weI de boven

grens van het bruikbare frekwentiegebied.

3.5. 1 . De E~~!~~~ triller.

Als aktiverend element voor de buigtrillers die in dit onderzoek betrokken

zijn geweest, is de keuze gevallen op een cirkelvor.mig schijfje PZT-5,

1 rom dik en 10 IlIlll. diameter, gewoon in de handel verkrijgbaar. PZT- 5 paart

een hoge planaire statische koppelfaktor (k = 0,62) aan een lage mechanische
p

kwaliteitsfaktor (~~ 80), zie tabel III, pag 77 van de bijlage).

De mechanische eigenfrekwenties, berekend met (34.20), voor q = 0,3, Y = ~1
11 2"'5 3= 0,65'10 N/m en ~ = 7,6·1CJ kg/m zijn resp.

200 525 835 1 .142 kHz (35. 1 )

Voor een akoestisch onbelast plaatje is de modulus van de elektrische impe

dantie Z in grafiek 1 geregistreerd als funktie van de frekwentie (onder

ste kramme). Zoals uit de grafiek blijkt, is er grote overeenkamst tussen

frekwenties met minima in Izl en de mechanische eigenfrekwenties volgens

(35. 1 ).

Bij 200 kHz is f - f = 28 kHz, zodat met (34.24) k = 0,59. Dit
a r Peff
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scheelt maar weinig met de statische koppelfaktor k •
P

In dezelfde grafiek is IZ\ van een radiale triller met middengat van 2 rum ¢
weergegeven. Duidelijk is de verlaging van de eigenfrekwenties zichtbaar;

de derde frekwentie boet aan betekenis in. Voor een ring met buitendiameter

van 10 rom ¢ bedraagt de eigenfrekwentie met (34.21): 93 kHz, en dit is de

frekwentie die als enige overblijft, wanneer de binnendiameter van het ring

vormige plaatje zou toenemen tot 8 a. 9 rom.

3·5·2. ~~g~r~!!~r§ met ingeklemde buitenrand.

Van de 'gesloten' aluminium uitvoering, schematisch in fig. 35.1 weergegeven,

zijn twee uitvoeringsvormen bestudeerd.

Al

fig. 35.1.

Een 'grote' (GG) met diameter van 25 rom- en aluminiumdikte h van 1 rum, en

een 'kleine' (KG) met diameter van 15 rom en dikte 3 rum. Van beide soorten

zijn twee stuks vervaardigd.

Eigenfrekwenties van het aluminium plaatje, ~2~~~r_r~~, z1Jn in dit geval

met Y = 7,2,1010 N/m2 , ~ = 2,8.,03 kg/m3 en U= 0,3 volgens (34.15a) voor

beide typen, in kHz:

GG KG GG KG GG KG

0 16 128 © 64 500 @ 143 -

CD 34 269 @) 98 765 ~ 201 -

56 439 142 - 254 I -

Ret PZT-plaatje maakt echter zowel de buigstijfheid als de totale dichtheid

per oppervlakteeenheid groter. Exakte berekeningen van de eigenfrekwenties

met PZT-plaatje zijn hier niet uitgevoerd, amdat aan de voorwaarde van hamo

geniteit in radiale richting (x- en y-richting) niet voldaan is. Voor r =

5 rom, de rand van het PZT-plaatje, verspringt de neutrale laag en neemt de

plaatdikte sprongsgewijs af van 2 tot 1 rum.
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Zoals de praktijk uitwijst, geeft verwaarlozing van het PZT-plaatje flinke

afwijkingen in de ligging van de laagste eigenfrekwentie, althans bij de

'grote' uitvoering.

In de grafieken 2 en 3 zijn voor beide grote amzetters GG1 en GG2, gebruikt

als zender, de amplitudekarakteristieken weergegeven tot 90 kHz. Zij zijn

opgenamen met een B & K kondensator.mikrofoon waarvan de frekwentieresponsie

betrouwbaar recht is tot 100 kHz.

Op andere frekwentieschaalis in grafiek 4 en 5 behalve de amplitudekarak

teristiek ook nog IZI uitgezet als funktie van de frekwentie. Blijkbaar

vindt ook tussen 200 en 300 kHz nog aanzienlijke energiekonversie plaats.

Twee gelijke omzetters, de ene gebruikt als zender en de andere als ontvan

ger, leveren de 'overall' amplitudekarakteristiek van grafiek 6. De hoogste

pieken zouden eigenlijk 2 x 40 dB boven het brom- en ruisniveau moeten

liggen; het ruisniveau van de kombinatie: ontvanger + versterker ligt blijk

baar ongeveer 20 dB hoger dan dat van de kondensator.mikrofoon + bijbehorende

versterker.

Overeellkamstige grafieken ZlJn voor de twee 'kleine' amzetters gegeven in

grafiek 7 tim 11. Ret vreemde is hierbij, dat weer tussen 50 en 60 kHz

duidelijke resonanties verschijnen, ofschoon in theorie de laagste eigen

frekwentie bij 128 kHz ligt! Waarschijnlijk moet de oorzaak gezocht worden

in het optreden van andere dan buigtrillingen. Een plaatje van 15 rum diame

ter en 3 rum dikte mag niet meer als dun beschouwd worden.

Voor gebruik in flowmeetsystemen waar met pulsen gewerkt wordt, is dit type

omzetter volkamen ongeschikt. Tengevolge van de kleine bandpreedte en de

scherpe pieken in de amplitudekarakteristiek is pas na ongeveer 5 msec een

puls 'uitgestorven', terwijl voor flowmeting al na ongeveer 0,2 msec een

volgende puls gedetekteerd moet kunnen worden (herhalingsfrekwentie ca 5 kHz).

Ret bovenste spoor van de foto in fig. 35.2a toont de puls die aan amzetter

z

o

fig. 35.2a.
1 msec~

z

o

fig. 35.2b.
1 msec~
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GG1, als zender gebruikt, is toegevoerd, terwijl het signaal op de ontvangeI'

GG2 in het onderste spoor is weergegeven. De onderlinge afstand tussen

zender en ontvanger is 20 en 10 em; de ontvanger is onder een hoek van 50

geplaatst, tel' onderdrukking van de reflekties welke optreden bij onderling

evenwijdige stand van de amzetters (hierop wordt nog teruggekamen).

In fig. 35.2a is de draaggolffrekwEntie 57 kHz, in fig. 35.2b i$.deze 275 kHz.

Voor d~ :gggJ.Qg~g~ §~~"!ir1§gh~ Q~Qrfvan

plaatjes PZT-5, geldt met h = 2:1 O·~ m,

(34. 17a):

fig. 35.3, bestaande uit twee gelijke
-~ -3

r a = 5. 10 m en r b = 1·10 m volgens

fig. 35.3. Hamogene, symmetrische
biJnorf.

Of de bevestiging aan de binnenrand als scharnierend dan weI als klemmend

moet worden beschouwd, hangt af van de eigenschappen van de lijmlaag. De

werkelijkheid zal tussen beide uitersten in liggen. Daaram zijn de eigen

frekwenties met (35.2) en tabel 34.2 alb berekend voor zowel scharnierende

als ingeklemde binnenzijde.(rb/ra = 0,2), in kHz:

scharn. ingekl. scharn. ingekl.

CD 32 53 © 260 353

0 39 61 @) 297 372

EB 64 77 @j 428 465

® 141 145 @ 595 595

In de grafieken 12 en 13 zijn voor twee gelijke exemplaren, gebruikt als

zender, de amplitudekarakteristieken tot 90 kHz weergegeven (opgenomen met
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de B &K mikrofoon). Beneden 90 kHz zlJn nauwelijks resonantiefrekwenties te

onderkezmen. Uit'de 1Z I -karakteristieken (grafiek 14 en 15) blijkt, hoe pas

bij 120 kHz een duidelijke resonantie optreedt.

De I overall , amplitudekarakteri stiek (grafiek 16) met HB1 als zender en HB2

als ontvanger, ziet er eveneens weinig hoopgevend uit. Kezmelijk speelt ook

bij deze omzetters de dikte, welke niet klein is vergeleken met de diameter,

een zo grote rol, dat van zuivere bUigtrillingen geen sprake meer is.

Op grond van deze slechte resultaten, is de !gg9@Qg~g~ §~~~E~§£h~ Q~QEf

(waarvan de dikte nag groter zou zijn) niet verder dynamisch onderzocht,

hoewel deze omzetter statisch in theorie de grootste koppelfaktor heeft.

Van de ~ggQIE.Qg~~~ e§~~~E~§£h~ Q~QEfdaarentegen, is weI een groot aantal

uitvoeringsvormen bestudeerd.

Wat betreft het gebruik van aluminium als inaktief materiaal, is gebleken

dat voor h >1 a 2.nnn en een aluminium-diameter > 15 nnn de pandbreedtes zeer

snel afhemen. De hoge mechanische kwaliteitsfaktor!van het metaal gaat over

heersen en er ontstaan zeer scherpe resonantiepieken.

Boven 100 kHz zijn per uitvoering aIleen de 'overall' amplitudekarakteris

tieken opgenomen, met twee zo goed mogelijk gelijke omzetters, de ene als

zender en de andere als ontvanger fungerend. Ook hier blijkt het gebied van

200 - 300 kHz een overmaat van resonantiepieken op te leveren, echter met

bandbreedtes van ten hoogste 10 kHz.

Aanzienlijk betere resultaten levert toepassing van perspex als inaktieve

laag in plaats van aluminium. Perspex (en ook nylon) hebben een veel lagere

specifieke akoestische impedantie, alsook een lagere mechanische kwaliteits

faktor dan metalen (zie ook tabel II, pa.g-76 van de bijlage). Vormt het pers

pex de voorzijde van de omzetter, dan is bovendien de aanpassing met de lucht

minder slecht, zie fig. 35.4.

__.-----. 2r _.
o

ex

Fig. 35.5.

perspex

hi=.....P-Zi-T---,.:;.-+...10f-v--......

Fig. 35.4.

Wanneer p~r§p~~ en t~~ g~~!j~~ q~~~~~r en gelijke dikte hebben, zoals in fig.

35.4, dan volgen de eigenfrekwenties uit (34.17b), met p;:; 1:
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1 l~ 2
1_ <l' Z ) Y(z) z dz

i,

:=

en h

P := ~,~ e dz := ~ h(1 + b) ,

waarin Y := ~1 := elasticiteitrunodulus PZT := 6,501010 rr/m
2

Y 1 t · °t °t d 1 -- 0,4'10
10

N/m
2

a := e as lCl el runo u us perspex

h := dikte PZT := 1 mID

l? := dichtheid PZT := 7,6.103 kg/m3

b 9 := dichtheid perspex := 1,2'1 a3 kg/m3 .

Dus gaat (340 17b) over in:

2a + 14a +
(a+1 )(b+1 )

Met r := 5 mID, a := 0,062 en b := 0,16 volgt dan
a

In graf'iek 17 is de amplitudekarakteristiek tot 90 kHz weergegeveno De over

eenkamst met de theoretische ligging van de eigenfrekwenties is niet erg

overt:uigendo Opvallend is, hoe in de lZI -karakteristiek van graf'iek 18 bij

200 kHz twee eigenfrekwenties sterk domineren.

Bovenstaande eigenfrekwenties betreffen een inhomogene asymmetrische bilnorf.,

waarvan de .diameter van beide lagen even groot is, zodat aan de voorwaarde

van 'radiale homogeniteit' voldaan is. Van praktisch belang is een uitvoe-

ring waarvan de P~~§P~~~!~~~~~ 6~2~~~ is ~~ de p~~:~!~~~~~ (fig. 35.5).

De invloed van een variabele perspexdiameter, toont grafiek 19, waarin Izi
is uitgezet als funktie van de frekwentie, met de perspexdiameter als para

meter. Kennelijk worden een aantal hogere frekwenties van d.e omzetter ali;

bUigtriller, sterk 'bevoordeeld I door de radirile eigenfreJ0rent::L'2 Y&.!l het
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aktiverende PZT-plaatje (180 kHz). Bij afnemende perspexdiameter koneentre

ren de resonantiefrebventies zieh in een nauwer wordend gebied rond 180 kHz.

Enige systematiek is eehter moeilijk te onderkennen.

WeI is het mogelijk am, door gesehikte keuze van de diameter van het perspex,

de resonantiefrekwenties zo te leggen dat een aanzienlijke vergroting van

de bandbreedte optreedt. Nemen we bijvoorbeeld een omzetter waarvan de pers

pexdiameter 15 mm is als zender, samen met een ontvanger met 14 rom perspex

diameter, dan toont de 'overall'-amplitudekarakteristiek van grafiek 24 hoe

een bandbreedte van 40 - 60 kHz ontstaat. In een enkel geval is zelfs een

3 dB-bandbreedte gehaald van 75 kHz.

Voor twee van zulke omzetters, IB5 en IB8 zijn de amplitudekarakteristiek,

als zender gebruikt, samen met Izi uitgezet in grafiek 22 en 23. Grafiek 25

tenslotte, geeft de 'overall'-amplitudekarakteristiek weer, indien zender

en ontvanger van funktie verwisseld zijn t.o.v. de meetopstelling van gra

fiek 24.

Fig. 35.6. en 35.7 tonen, hoe voor een systeem van twee van deze omzetters

op onderlinge afstand van 6 em, pulsen met een draaggolf van 162 kHz over

gedragen worden. De stijgtijd van de omhullende aan ontvangzijde (onderste

spoor) is ongeveer 25 fA sec, hetgeen een bandbreedte van ongeveer 40 kHz

betekent. Dit stemt overeen met het verloop van grafiek 25.

z

o

Fig. 35. 6 .
100 p'see ++

z

o

Fig. 35.7.
100 "u.see -+---\.-

Ook bij deze opnamen is de ontvanger onder een hoek van 50 geplaatst, ten

einde reflekties bij onderling evenwijdige stand te vermijden. Zoals uit

fig. 35.7 blijkt, heeft het afronden van de zendpuls maar weinig invloed op

de vorm en de uitslingerduur van de ontvangen puIs.

Van deze omzetters zijn meerdere exemplaren vervaardigdj hun eigensehappen

zijn, zowel akoestiseh als elektriseh, goed reprodueeerbaar.
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3.5.4. Samenvatting en konklusies.

Experimenteel is gebleken, dat buigtrillers met middenbevestiging, bestaande

uit een piezo-elektrische (aktieve) laag PZT-5 en een inaktieve laag pers

pex of nylon, met grotere diameter, verrassend goede elektro-akoestische

eigenschappen bezitten.

In de amgeving van de laagste radiale eigenfrekwentie van het PZT (in ons

geval 180 kHz), zijn 3 dB bandbreedtes van zeker 60 kHz haalbaar, door ge

schikte keuze van de diameter van de inaktieve laag.

De aansluiting op de theorie is echter maar matig.

Een grote statische koppelfaktor blijkt hier geen juist kriterium te zijn

am oak in dynamisch bedrijf goede resultaten te mogen verwachten. In ge

vallen waar berekening van de mechanische eigenfrekwenties in principe op

eenvoudige wijze mogelijk is, zoals bij de hamogene bimorf en de inhamogene

bimorf met gelijke diameter van aktieve en inaktieve laag, zijn de theore

tische eigenfrekwenties in de praktijk niet te herkennen.

Het blijkt dat de radiale eigenfrekwentie van het aktiverende PZT-5 een

belangrijke 'filterwerking' uitoefent op het gedrag van de amzetter als ge

heel. Hogere eigenfrekwenties, waarschijnlijk voor buigtrillingen, die in

de buurt van deze radiale eigenfrekwentie liggen, bepalen het gedrag van

de amzetter in veel sterkere mate dan de lagere 'modes'. Zekerheid hieram

trent is echter niet verkregen, aangezien het zichtbaar maken van knoop

cirkels en -diameters met lycopodiumpoeder niet mogelijk is gebleken bij de

hier toegepaste kleine afmetingen en lage amplitudes.
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4. Experimentele resultaten~ flowmeting.

Met de laatst beschreven amzetters van par. 3.5.3 zijn voorlopige, kwalita

tieve metingen gedaan aan de opstelling zoals weergegeven op pag 108.

AIle in dit hoofdstuk amschreven experimenten zijn aan deze opstelling

uitgevoerd.

4.1. De meetopstelling.

Theoretisch is bij meting van de pulsherhalingsfrekwentie 450 de meest

gunstige waarde voor de hoek die de akoestische as maakt met de stramings

as. Dit voIgt direkt uit fig. 41.1.

D

Fig. 41.1.

D ---~,~

Fig. 41 .2.

Zijn de afmetingen van de amzetter klein, vergeleken met de diameter van de

stroombuis, dan is in fig. 41.1 het frekwentieverschil tussen stroamopwaarts

en stroamafwaarts:

f =v
2 v cos t:J.

L
2 v cosrJ.. sind.= D

Bij vaste D is f v maximaal als cos1
t;1.. = sin\:JL , dus als c:A. = 450

•

Wanneer de afmetingen van de amzetter niet klein zijn t.o.v. de ouisdiameter

en ais eis wordt gesteld dat de amzetter niet in de stroamouis mag uitsteken

(fig. 41.2), dan is de hoek voor een maxmaal frekwentieverschil iets kleiner,

afhankelijk van de grootte van de amzetter. Zo is voor d = ! D de gunstigste

hoek ~ = 440
, terwij I voor d = D deze hoek 370 oedraagt.

De gebouwde meetopstelling is (na kleine wijzigingen) geschikt voor zowel

4 005 als 30 • Om de opstelling zo universeel mogelijk te houden, is iedere

amzetter met instelschroeven en perspex hoekstukken draaioaar aan een asje
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bevestigd. Deze asjes zijn aan de onderzijde van het meetkanaal gemonteerd

met silikonenrubber ringen als geluidsisolatie;teneinde overspraak via de

wanden van het meetkanaal tegen te gaan.

In serie met een rotameter ( 100% aanwijzing ~ 310 liter/min), is het

meetkanaal aangesloten op perslucht. Ret andere uiteinde heeft een vrije

uitstroomopening, zie schema 1, pag 108 van de bijlage.

Omdat het signaalverwerkingsgedeelte nog enkelvoudig is uitgevoerd, zijn de

vier arnzetters twee aan twee via twee schakelaars met het elektronische

gedeelte verbonden, zodat de metingen stroomopwaarts en stroomafwaarts snel

na elkaar uitgevoerd kunnen worden.

4.2. Ret elektronische gedeelte.

De schakelipg van schema 2, pag 109, levert een amplitudegemoduleerde sinus

vormige spanning van maximaal 2 x 15 V top-top-waarde aan een belasting van

150ft of' hoger, bij een uitgangsimpedantie van minder dan 10n.

Er kan ook met ongemoduleerde spanningen gewerkt worden (f'rekwenties tot 7
MHz), door met een potentiometer .de drempel van de modulatie-ingang onder

de kniespanning van de eerste transistor in te stellen.

Ret ontvangstgedeelte bestaat uit een 60 dB - voorversterker (schema 3 van

de bij lage) met een ingangsimpedantie van 500Jt. De schakeling van schema

4 pleegt amhullende-detektie door middel van dubbelf'asige gelijkrichting.

Na af'V'lakking wordt van de amhullende een blokspanning gemaakt, waarbij het

triggerniveau instelbaar is. Met de opgaande f'lank van deze blokspanning

kan dan de pulsgenerator worden gestuurd, die de pulsvormige modulatiespan

ning voor de zender levert. Een eenvoudige monostabiele vibrator voldoet

eveneens uitstekend, wanneer geen schuine f'lanken vereist zijn.

4.3. Optredende problemen.

De eerste komplikatie welke zich voordoet bij meting aan lueht met onder

ling evenwijdige stand van de amzetters, is het optreden van een groot

aantal echo's, zoals f'ig. 43.1 illustreert.

Verzonden pulsen worden aan de ontvanger geref'lekteerd, bij aankomst op de

zender opnieuw geref'lekteerd en leveren aldus, slechts ongeveer 4 dB ver-
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z

o
fig. 43.1. Reflekties (echo's) bij onderling

evenwijdige stand van de omzetters.

~ 500 p.sec

zWakt, een bijdrage tot het ontvangen signaal, 2 t' sec na de hoofdpuls, als

r" de looptijd is van een 'enkele reis'. Is het systeem rondzingend, dan

valt de derde verzonden hoofdpuls samen met de eerste echo van de eerste

verzonden hoofdpuls.

In stramende lucht is voor alle echo's de totale looptijdverandering gelijk

aan die van de bijbehorende hoofdpuls, omdat het netto resultaat van een

extra reis stroomop- en stroomafwaarts precies nul is. De onderlinge tijds

duur tussen hoofdpuls en bijbehorende reflekties verandert door stroming van.

de lucht dus niet, zodat de reflekties in theorie geen kwaad kunnen.

In de praktijk echter, neemt de amplitude van de gereflekteerde pulsen ster

ker af, naarmate het golffront vaker door de luchtstroom heeft gereisd, o.a.

tengevolge van bundelafbuiging. Hierdoor is de amplitude van de ontvangen

pulsreeks afhankelijk van de stroamsterktej het tijdstip waarop de amhullende

het triggerniveau bereikt eveneens, en dus verandert de herhalingsfrekwentie

niet meer lineair als funktie van de stroomsnelheid van de lucht.

Door zender en ontvanger onder een hoek van 50 met de akoestische as te

plaatsen, zijn deze reflekties nagenoeg geheel te onderdrukken, zoals fig.

43.2 en 43.3. tonen.

z

o

fig. 43.2.
-I--j... 100 j.J- sec

z

o

fig. 43.3.
..J...---+... 100 ;« sec



Beide opnamen hebben gelijke tijdbasisj in fig. 43.3 is te zien welke in

vloed een afronding van de zendpuls heeft op de vorm van de ontvangen puIs.

De afstand tussen zender en ontvanger i p 6 em, de draaggolffrekwentie is

162 kHz.

Fig. 43.4 tenslotte, toont de pulsreeksen van een systeem dat in zichzelf

gesloten is, bij een herhalingsfrekwentie van ongeveer 5 kHz en een beno

digde triggertijd (akoestisch inaktieve looptijd) van ongeveer 10 f- sec.

z

o

fig. 43.4. Rondzingend systeem.

100 f'A- sec

Oak nu echter blijkt, dat bij stromende lucht de amplitude van de pulsen

nag afhangt van de stroomsterkte. In sammige gevallen kan deze amplitude

verandering t.o.v. stilstaande lucht weI 15% bedragen, afhankelijk van de

hoeken die de omzetters maken met de akoestische as. Bovendien blijkt de

verandering niet lineair te zijn. Neemt de stroomsterkte toe, dan kan op

aanvankelijke afname later weer toename van de amplitude volgen.

Qmdat bij amplitudegemoduleerde pulsen de herhalingsfrekwentie bepaald wordt

door de pulsvorm (het triggerniveau moet immers boven het ruisniveau liggen)

mag deze vorm niet meetbaar veranderen tijdens het stromen van de lucht,

~~~~~j de opgaande flank zo steil is, dat geen invloed op het moment van

doorgang door het triggerniveau wordt uitgeoefend.

Nagegaan is, of deze amplitudeverandering toegeschreven moet worden aan

bundelafbuiging.

Stellen we de stroomsterkte op 2 liter/sec, dan is bij de meetbuis met een

doorsnede van 6 cm2 de gemiddelde snelheid ongeveer 4 m/sec, zodat Y.. = 12,10-3

C

Dus ligt de hoek waarover de bundel wordt afgebogen in de grootteorde van
v -3 0

0,7 - = 8·10 rad of ongeveer 0,5 .c
Grafiek 26 en 27 tonen de richtingskarakteristieken van een omzetter met

een perspexdiameter van 15 mID, draaibaar opgesteld en gebruikt als ont

vanger. Een zelfde type omzetter is vast opgesteld, werkend als zender.
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Uit deze graf'ieken blijkt, hoe bij ongunstige stand van de amzetters t.o.v.

de akoestische as, gemakkelijk amplitudeveranderingen van 20% kunnen optre

den.

Een derde probleem dat zich voordoet, is de aanwezigheid van voorkeur voor

bepaalde herhalingsf'rekwenties~De vorm van de zendpuls blijkt bij gewone

amplitudemodulatie beinvloed te worden door de pulsduur van de mbdulatie

spanning, de herhalingsf'rekwentie en de draaggolf'f'rekwentie. Zo kan het voor

kamen, dat bij een zendpuls in het ene gevalnog- wel een halve periode wordt

meegenamen, en bij de erop volgende puls net niet meer, de daarop volgende

weer wel enz. Dan zijn de amhullenden van de bijbehorende ontvangen pulsen

eveneens niet gelijk, de ene helf't van de pulsen bereikt het triggerniveau

eerder dan de andere helf't, zodat er twee vookeurs~herhalingsf'rekwenties

ontstaan, hetgeen weer tot 'lock' leidt.

Daaram is gewerkt met een niet-kontinue draaggolf', in die zin, dat de 200

kHz-oscillator bij iedere modulatiepuls opnieuw gestart wordt. Een eenvou

dige en doeltref'f'ende methode hiervoor is het gebruik van een astabiele

vibrator, die geblOkkeerd is, zolang een der ingangen 'hoog' is (punt 4 in

schema 6, bijlage pag.'11). De f'rekwentie is instelbaar van '30 tot 240 kHz.

Balancering geschiedt met een gewone verschilversterker.

Voorkeursf'rekwenties zijn bij deze wijze van moduleren niet meer opgetreden.

Hoewel in stramende lucht lineaire f'rekwentieveranderingen gemeten z1Jn (li

neair als f'Unktie van de stroamsterkte), blijken deze metingen toch nog niet

goed reproduceerbaar te zijn, waarschijnlijk vanwege de nog aanwezige ampli

tudeveranderingen van de ontvangen pulsen.

Ook de gelijkheid (af'gezien van teken) in de verschilf'rekwe.ntie stroamopwaarts

en stroamafwaarts laat nog te wensen over.

Om de invloed van amplitudeveranderingen kwijt te raken is nagegaan of' f're

kwentiemodulatie betere resultaten oplevert, waarbij de draaggolf' in f're

kwentie gemoduleerd wordt met een pulsvormig signaal (f'rekwentiezwaai onge

veer' kHz). Na versterking kan het ontvangen signaal begrensd worden, zodat

amplitudeveranderingen, binnen zekere grenzen, geen invloed hebben op de vorm

van de na F .M. -detektie ontstane puls. Op deze puls kan dan de pulsgenerator

worden getriggerd voor het zenden van de volgende puls (schema 7 page 112).

Toch blijkt ook bij f'rekwentiemodulatie de na detektie ontstane pulsY2!.In- nog
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te veranderen onder invloed van de stramende lucht. Of dit toegeschreven

moet worden aan uitslingeringen tengevolge van de beperkte bandbreedte, of

dat er werkelijk veranderingen in frekwentie optreden b.v. tengevolge van

turbulenties, is nog niet hadar onderzocht.
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5. Konklusies ten aanzien van verder werk.

Veel problemen zullen nog opgelost moeten worden, alvorens gasflow.meting

gebaseerd op het meten van de pulsherhalingsfrekwentie in een rondzing

systeem, praktisch uitvoerbaar zal zijn.

Bijna al deze problemen zijn te herleiden tot een te kleine bandbreedte

van de amzetters voor gassen.

Om de grote voordelen van het rondzingsysteem, werkend met pulsen, ten

volle te kunnen uitbuiten, zou bij herhalingsfrekwenties van ca 5 kHz de

'overall' bandbreedte van het akoestisch kanaal eigenlijk nog groter moeten

zijn, zodat de opgaande flanken van de ontvangen pulsen ¥oldoende steil

zijn.

De grillige richtingSkarakteristieken van de amzetters leiden tot ampli

tUdeveranderingen van de pulsen in stramende lucht. Om de nadelige gevolgen

hiervan te vermijden, kan mogelijk pulsvormige frekwentiemodulatie een

uitkamst bieden. Verder experimenteren met deze methode wordt dan ook als

eerste aanbevolen.

Daarnaast valt· aan de ontwikkelde amzetters zeker nog veel te verbeteren.

Hiervoor is nodig dat de bUigtriller theoretisch beter aangepakt wordt,

b.v. met de elementen-methode (lit. 44). Hulp van en samenwerking met

mechanika-specialisten (groep Technische Mechanika van de af'deling Werktui.g

bouwkunde) is daarbij onontbeerlijk.

Flowmeting door middel van fasemeting is met de ontwikkelde Duigtrillers

zonder meer uitvoerbaar. Amplitudeveranderingen tengevolge van de straming

van de lucht hebben geen invloed op de faseverschuiving tussen verzonden

en ontvangen signaal, evemnin als optredende echo's.

Aan de methode van fasemeting is, misschien enigszins ten onrechte, nog

weinig aandacht geschonken. In hoofdzaak amdat de geluidssnelheid kwadra

tisch voor kamt in het meetresultaat, en de meting dus sterk afhankelijk

wordt van temperatuur, samenstelling en druk van de lucht.

Toch verdient ook fasemeting beslist een nader onderzoek, vooral vanwege

de veel lagere eisen, welke aan de amzetters gesteld worden bij het werken

met lwntinue sinusvormige signalen.
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Tabel I. Geluidssnelheid c als f'unktie van de temperatuur, voor

water en lucht.

Handbook Chem. Phys. :

Water: Lucht:
0

c,m/sec
0 atm 331 m/sectemp, C droog, 0 C

13 1441 25 atm 332 , ,
19 1461 50 atm 335 ,,
31 1505

Kohlrausch:

°c c, m/ sec
0 c, m/secWater: temp, Lucht: temp, C

0 1402 - 40 307
20 1483 - 20 319
40 1529 0 332
60 1551 20 344
80 1555 40 355

100 1543 100 388

temperatuurskoefficient : c =: C
o J 1 + t/273

lucht:

water:

O 6 / °c, m sec per

2 7 / °c, m sec per

(c =: 331 m/sec)
o

(c =: 1461 m/sec)
o



Tabel II. Belangrijkste konstanten van enkele vaste stoffen, water en lucht.

elasticiteits- dichtheid poisson- vr = cbar
Z = P c mechani sche

materiaal modulus " in konstante . bar kwaliteits-ln
Y in N/m'l kg/m~ <:T in m/sec Nsec/m~ faktor CR'1Yl

aluminium 7,2·10'C> 2,7·10~ 0,33 5150 13,9-10" 50.000
staal (zacht) 19,5- 10'0 7,7' 10,3 0,37 5050 39,0·10" 1 . 500

PZT-5 6,5 _10'0 7,6.10~ 0,3 2920 22,2'10" 75
perspex (Lucite) o 4·10'0 1,2.10) 0,35 1800 2,2'10" -,
nylon (Akulon) 01.10 10 1,1'101 - 950 2,7·10" -,
kurk - 0,24 - - 120'10'!l -
rubber 5 .106

0,95 0,5 70 65 -10 3 -
I

kompressie- dichtheid verhouding geluids- viskositeit Z = ~ c kinematische
mod,ulus Err p in specifieke snelheid "7 in in Nsec/m~ viskositeit
in N/m1 kg/m~ wannten "'I C in m/sec Nsec/m1 V in m2. / sec

ater, 200 C 2,18.10s
998 1 ,004 1481 1'10~~ 1 ,48·10

~ 1 -lO- b

ucht, 020 C en
1 ,2 1,402 343 17-10-b

415 15-10-"-1 atm

w

1
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Tabel III. Belangrijkste gegevens PZT-5. (lit 53)

Mechani sch :

specifieke massa ~ = 7,6,103 kg/m3

_~ 10 / 2elasticiteitsmoduli 111 = 6,5- 10 N m

~3 = 5,9. 10
10

N/m
2

E 10 I 2Y55 = 2,6.10 N m

poissonkonstante cr = AI 0,3

mechanische kwaliteitsfaktor ~ = 80

1

druksterkte

treksterkte

buigsterkte

8/2> 6·10 Nm

8 2
'" 0,8'10 N/m

.... 1 ,0 -1 0
8 N/m2

•

Elektrisch:

relatieve dielektrische permittiviteit ~~3 / £0 = 1750

E~1 / £0 = 1800.

dielektrische dissipatiefaktor tan 8 = 2.10-2

curietemperatuur 285 °e.

Elektramechanisoh:

koppelfaktoren k = 0,62
p

k 13 = 0,36

k
33 = 0,70

k 15 = 0,66

piezo-elektrische ladingskonstanten d = -17813

d
33

= 356

d15 = 515



Tabel rv. f (a,p) en f (a,p) voor verschillende waarden van a en p.
a s

a = Yinaktieve laag

Yaktieve laag

h inakt ieve laag
p = -

haktieve laag

a

p 0,01 0,06 0,10 0,50 1,0 5,0

0,05 1,024 1,024 1,024 1,024 1~024 1,024

0,10 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045

0,15 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,063

0,20 1,083 1,083 1,08, 1,082 1,082 1,079

0,25 1,099 1,099 1,099 1,098 1,098 1,091

0,30 1, 114 1 , 114 1 , 113 1, 112 1, 111 1 ,101

0,35 1,127 1,127 1,127 1,125 1,123 1,109
f (a,p)

0,40 1,139 1,139 1,139 1,137 1,134

tiliJ
s

0,45 1, 151 1,150 1 ,150 1,147 1,144 1, 11

0,50 1, 161 1,161 1 ,160 1 ,157 1 152 1 116 hamogene
1 ,00 1,230 1,228 1,226

11 :20~1 11 :1851 .1,032 symmetrische

1 ,50 1,265 1,259 1,255 1 21 1,166 0,887 trimorf
2,00 1,284 1,275

1
1
~2~81

1,200 1, 125 0,750
2,50 1,295

~ ;2~:1
1 2'-"2 1 ,176 1,075 0,638

3,00 1,303 ,2 5 1,271 1,148 1,024 0,549
3,50 1,307 1 28 1,268 1, 118 0,974 0,479
4,00 1,310 1,283 1,263 1,087 0,926 0,424

4,50 1,312 1 ,281 1,256 1,056 0,881 ·0,379
5,00 1,314 1,277 1,249 1,027 0,840 0,342

a

p 0,01 0,06 0,10 0,50 1,0 5,0

0,05 0,000 0,000 0,000 0,002 0,009 0"106,
0,10 0,000 13,000 0,000 0,009 0,030 0,243
0,15 0,000 0,000 0,001 0,020 0,059 0,358
0,20 0,000 0,001 0,002 0,034 0,093 0,450
0,25 0,000 0,001 0,003 0,050 0,128 0,524
0,30 0,000 0,002 0,005 0,069 0,164 0,583
0,35 0,000 0,003 0,007 0,088 0,199 0,629
0,40 0,000 0,004 0,009 0,108 0,233 0,665 fa(a,p)
0,45 0,000 0,005 0,012 0,129 0,266 1°::10,50 0,000 0,006 0,015 0,149 o 296 0 71 inhomogene
1,00 0,001 0,029 0,060 0,323 10~50gr 0, 9 asymmetrische
1 ,50 0,004 0,062 0,112 0,428 ~ 0,565 bimorf
2,00 0,009 0,095 0,159 0,486 o 93 0,454
2,50 0,014 0,124 0,198 0, 41 7 0,5 3 0,371
3,00 0,020 0,150 0,231 ~0;5321 0,563 0,311
3,50 0,027 0,173 0,259 o 537 0,538 0,266
4,00 0,033 0,194 0,283 0,535 0,512 0,231
4,50 ·0,039 0,212 0,304 0,530 0,487 0,204
5,00 0,044 0,229 0,323 0,522 0,463 0,182
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IZI van een radiale triller als

:fu.nktie van de f'rekwentie.

Meetopstelling: schema C.
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grafiek 6.

'Overall' amplitude als f'unktie van de frekwentie,;

GGl als zender en GG2 als ontvanger gebruikt.

Meetopstelling: schema B.

""0 ;..;7 _

0_

(

20

-t
"

.1

I
100

,
'200

I
300

I
/{OO

,
i.

I
i! I

•" -T+' "r "-i
, I \--r _.. -, T
.L L .; ••• ~ I

1
. '1--' .• _-~_._-_.,., .

\
500

! '

I
.1,.- ••+-.,.

I
600

IrOO

-I
-t.
j.

~ .
I

·1 .
~ •• ¥ r '--+-+7-

'! I'"

I
~OO

I
gOD

...~ - ~~







~_..

I
I





~ .

·1

--~ ---'---t-'~-"""---:-i,

··t
I,

-I

"

I'.' .._..-t-..-~-~.__.: "__~~~ ~:__~._~_.j.-""":'::::'::1

:! ':' .

--~

to-t::-i: 1:i
J, :' to>-" I

-::·,-t-:--1-:::------,--· -"~-:-:--:
lJ_:il-_:·:.-_· 1. _ ---------- ! .

.-1,_.

;,1

I

': i

I "

_J

j

~ ,

-+

.1

grafiek 11.

'Overall' amplitude als funktie van de frekwentie,

KG1 als zender en KG2 als ontvanger gebruikt.

Meetopstelling: schema B.
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gra:fiek 24 .

'Overall' amplitudekarakteristiek van twee buigtrillers,

IB5 gebruikt als zender, IB8 als ontvanger .

Meetopstelling: schema B.
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grafiek 25 .

'Overall' amplitudekarakteristiek van twee buigtrillers,

lB8 gebruikt als zender, IB5 als ontvanger.

Meetopstelling: schema B.
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Richtingskarakteristiek van amzetter

IB1, bij 145 kHz frekwentie.

~ Meetopstelling: schema D.
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+'---'~y;-
ontvanger

ontvanger

zender

zender

gra.:fiek 27.

RichtingSkarakteristiek van amzetter

IE1, bij 199 kHz frekwentie.

Meetopstelling: schema D.
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Schema A Opname amplitudekarakteristieken
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Schema D Opname richtingSkarakteristieken

C>
T819 HI
S~3

1l'11

Gegevens apparatuur:

x - y schrijver

schema A tim D:

toongenerator

B & K mikrofoon

versterker

gelijkrichter

logkonverter

schema 1 :

sinusgenerator

pulsgenerator

frekwentieteller

Hewlett-Packard, model 135 .AM, ER SC 15

Wavetek, type 111, groep ECA, EC 88 G

type 4138 no 204871 met hauder UA 0036

groep stramingsleer, afd. Natuurkunde

Philips, PM 5170, ER VSM 07

Hewlett Packard, model 457 A, ER CR 03

Hewlett Packard, model 7562 A, ER CR 04

Wavetek, type 111, zie boven

Philips, PM 5770, groep ECC

Hewlett Packard, model 5245 M, ER CN 05
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