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Samenvatting 

Bij Oce-Technologies B. V. wordt een nieuw soort inkjetprinter ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van een 
inkjet-printkop wordt gevormd door de piezo-actuator. Deze actuator, die zorgt dat de druppels op het papier 
komen, wordt uit een multilaags piezo-plaat vervaardigd. Voor Oce is het van belang om een ingangscont role 
te ontwikkelen voor de karakterisering van deze multilaags piezo-plaat. 

Een standaardmethode voor het karakteriseren van piezo-materialen is impedantiespectroscopie, waarmee 
materiaalparameters kunnen worden bepaald en eventuele defecten worden vastgesteld. Voorheen werd bij Oce 
een impedantiespectrum met een HP impedantieanalyser gemeten. Deze heeft echter een relatief lange meettijd 
aangezien alle frequenties Mn voor Mn worden gemeten. Een belangrijk deel van dit afstudeeronderzoek best aat 
uit het opzetten van een meetmethode waarbij het impedantiespect rum van een mult ilaags piezo-plaat voor 
alle frequenties tegelijk worden gemeten. Daarbij wordt in het t ijddomein een spanningssignaal aangeboden 
waarin alle te meten frequenties tegelijkertijd aanwezig zijn en de respons (stroom) van de piezo gemeten wordt. 
Door middel van een Fourier-analyse kan hieruit het impedant iespectrum worden bepaald. Deze zogenaamde 
"tijddomeinmeting" is opgezet en uitgebreid getest. Dit heeft geleid tot een meetopstelling waarmee met 
voldoende nauwkeurigheid een impedantiespectrum een factor duizend sneller kan worden bepaald. 

Het tweede deel van dit afstudeeronderzoek bestaat uit de bepaling van piezo-materiaalparameters uit een 
gemeten impedantiespectrum. Daarbij is een aantal analytische modellen gebruikt die een piezoplaat eendi
mensionaal beschrijven. De materiaalparameters worden bepaald door middel van een niet-lineaire regressie
methode. Dit is getest voor enkellaags piezo-platen, waarbij de materiaalparameters met een nauwkeurigheid 
van 1 tot 2.5% zijn bepaald. Deze methode blijkt nauwkeuriger te zijn dan een convent ionele methode waarbij 
slechts twee meetpunten worden gebruikt. 

De betrouwbaarheid van de modellen is getest aan de hand van een eindige-elementenmodel. Het blijkt 
dat een oondimensionale model onvolledig is voor de bepaling van materiaalparameters uit het impedantie
spectrum van een multilaagsstructuur. Verder onderzoek is nodig voor het uitbreiden van de modellen zodat 
ook meerlaags structuren beschreven kunnen worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij Oce-Technologies B.V. in Venlo wordt bij een van de projecten gewerkt aan de ontwikkeling van een 
nieuwe inkjetprinter. Bij inkjetprinters worden druppels inkt rechtstreeks op papier gespoten. Een belangrijk 
onderdeel van een inkjetprinter is de printkop. In het hier geschetste concept bestaat de printkop onder andere 
uit een piezo-element, dat vanwege zijn piezo-elektrische eigenschappen kan vervormen door toedoen van een 
aangebracht elektrisch veld. De analyse van dit piezo-element staat bij dit afstudeeronderzoek centraal. 

In figuur 1.1 is schematisch een dee! van de printkop weergegeven. De inkt bevindt zich in een aantal 
verschillende kanalen. Daar bovenop bevindt zich een folie en daarop is de piezo-actuator bevestigd. De 
werking van de printkop berust op het uitzetten van een piezo-vingers door middel van een potentiaalverschil. 
Daardoor ontstaat in het inktkanaal een drukgolf waardoor een druppeltje inkt naar buiten wordt geperst 
en op het papier terecht komt. ledere piezo-vinger kan afzonderlijk wordt aangestuurd, zodat gelijktijdig een 
groot aantal druppels uit verschillende kanalen op het papier kunnen worden aangebracht. 

piezo-actuator { 

Figuur 1.1: Schematische weergave van een dee! van de printkop. De piilzo-actuator zorgt ervoor dat een inktdruppel 
het kanaal verlaat. 

De piezo-actuator, die schematisch in figuur 1.2 is weergegeven, wordt gemaakt uit een zogenaamde 
laagspanningsactuator-plaat, vanaf nu LSA-plaat genoemd. Dit is een plaat die uit een aantal (hier: 6) 
lagen piezo-materiaal bestaat met daartussen de elektrodelagen. De vingers ontstaan doordat de plaat op 
verschillende lengteposities over de volledige breedte wordt ingezaagd, zodat een inkeping in de hoogterichting 
ontstaat. Daarbij bepaalt de dikte van de zaag de afstand tussen de vingers. De reden dat er meer dan 2 
elektroden wordt gebruikt heeft te maken met de lagere spanning die dan hoeft te worden aangebracht voor 
dezelfde grootte van het elektrische veld. Vandaar de naam "laagspanningsactuator ". 

Een standaardmethode voor het analyseren van bulk piezo-materialen is impedantiespectroscopie. Bij het 
aanleggen van een wisselspanning zal namelijk een piezo-element vervormen met dezelfde frequentie als het 
aangelegde veld. Deze vervonning heeft direct invloed op de stroom, zodat de impedantie een maat is voor de 
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~1 
lengte 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de piezo-actuator. De vingers ontstaan doordat de LSA-plaat over de volledige 
breedte in de hoogterichting wordt ingezaagd. 

vervormingen van het element voor verschillende frequenties. Een nauwkeurige analyse van een impedantiespec
trum laat zien <lat het mogelijk is eigenschappen van het piezo-element te bepalen zoals materiaalparameters, 
externe spanningen die mogelijk op het element werken of interne defecten zoals breuken. 

Bij Oce wordt overwogen om impedantiespectroscopie te gebruiken als ingangcontrole voor de LSA-platen. 
Daarmee kunnen eventuele afwijkingen in materiaalparameters of interne defecten tijdig worden gedetecteerd. 
Hiermee kan voorkomen worden <lat een LSA-plaat met defecten een bewerkelijk productieproces ondergaat, 
en uiteindelijk een printkop met defecten oplevert. Voor het analyseren van de LSA-plaat wordt een impedan
tiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz gemeten met een HP-impedantieanalyser. Het meten van <lit spectrum met 
voldoende resolutie blijkt echter in een lange meettijd te resulteren, waardoor de meetmethode als ingangs
controle ongeschikt wordt. 

Bij de HP-impedantieanalyser (HP 4194A) , die bij Oce wordt gebruikt, wordt voor iedere frequentie afzon
derlijk een wisselspanning over de DUT (Device Under Test) gezet waarbij zowel spanning als stroom wordt 
gemeten. Daaruit wordt vervolgens de impedantie bepaald. Doordat alle frequenties achter elkaar moeten 
worden afgelopen zal het relatief lang duren om een compleet impedantiespectrum met een grote resolutie te 
meten. Als we een volledig impedantiespectrum van lOkHz tot 5MHz met voldoende resolutie willen bepalen, 
zou <lit resulteren in een meettijd van ongeveer 40 seconden, waar nog de tijd van het datatransport moet 
worden opgeteld. 

Een alternatief hiervoor is het opzetten van een zogenaamde "tijddomeinmeting", waarmee het volledige 
impedantiespectrum met een kort spanningssignaal wordt bepaald. Dit spanningssignaal, dat alle te meten 
frequenties bevat, wordt over het piezo-element gezet waarbij gelijktijdig het stroomsignaal wordt gemeten. 
Bij een voldoende !age spanningsamplitude bevat het stroomsignaal vanwege de lineariteit van de piezo de
zelfde frequenties. Daaruit kan door middel van Fourier-analyse het impedantiespectrum worden bepaald. De 
lengte van de tijddomeinmeting wordt bepaald door de kleinste frequentieresolutie. Bij het meten van een 
LSA-plaat blijkt een meettijd van 13 ms voldoende te zijn voor een nauwkeurige bepaling van het volledige 
impedantiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz. Deze enorme verbetering in meettijd is voldoende reden om een 
tijddomeinmeting op te zetten. 

Dit afstudeerproject is in twee delen te onderscheiden: 

1. Het eerste dee! bestaat uit het opzetten van een t ijddomeinmeting die geschikt is voor het snel en nauw
keurig genoeg meten van een impedantiespectrum van een LSA-plaat. Daarbij moet de nauwkeurigheid 
voldoende groot zijn zodat het mogelijk is: 

• De materiaalparameters uit een gemeten impedantiespectrum te bepalen met een nauwkeurigheid 
beter dan 1 %. 

• Het gemeten impedantiespectrum in de toekomst te kunnen gebruiken voor defectenanalyse (niet
destructieve testmethode). 

De snelheid van een meting moet zodanig groot zijn <lat de meettijd in de orde van een seconde ligt. 

2. Het tweede dee! bestaat uit de bepaling van materiaalparameters uit een gemeten impedantiespectrum. 
Daarbij wordt een nieuwe methode gebruikt, namelijk het toepassen van de kleinste-kwadraten-methode 
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in combinatie met een analytisch ID-model op de impedanties in een bepaald frequentiegebied. Om de 
toepasbaarheid van het model te onderzoeken wordt deze methode niet alleen op de LSA-plaat toegepast, 
maar ook op een I-laags pit!zo-plaat met gelijke afmetingen. Dit element wordt I-laags genoemd omdat 
de elektroden zich alleen op de boven- en onderzijde van het element bevinden. De complicaties van de 
multilaags-structuur van de LSA-plaat zijn bij de I-laags plaat namelijk niet aan de orde. De resultaten 
van de nieuwe methode worden vergeleken met materiaalparameters die met een conventionele methode 
uit de IEEE-norm zijn bepaald. 

Om de betrouwbaarheid van het ID-model te valideren wordt gebruik gemaakt van een eindige-elementen
modellering. Daarbij wordt het impedantiespectrum gesimuleerd van zowel een I-laags plaat als een 
LSA-plaat. Uit dit spectrum worden met behulp van het ID-model de materiaalparameters bepaald. 
Een vergelijking van deze materiaalparameters met de parameters die in het eindige-elementenmodel 
zijn ingevoerd geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van het ID-model. Daarmee kan dan een 
uitspraak worden gedaan over de betrouwbaarheid van de materiaalparameters die eerder experimenteel 
zijn bepaald. 

De reden dat dieper wordt ingegaan op de modellering van een piezo-materiaal met een soort geometrie 
(plaatgeometrie) is het feit dat de LSA-plaat alleen in deze geometrie wordt gemaakt. De standaard
methode voor de bepaling van materiaalparameters van bulk piezo-materiaal met behulp van impe
dantiespectroscopie is daardoor niet mogelijk. Bij deze methode wordt namelijk het bulkmateriaal in 
verschillende geometrieen gezaagd. Juist met deze verschillende geometrieen is het mogelijk om met de 
standaardmethode de materiaalparameters te bepalen. Door de complexe multilaags-structuur van een 
LSA-plaat is het echter niet mogelijk om in een en hetzelfde productieproces verschillende geometrieen 
te maken. Een diepere analyse van de ID-modellen geeft inzicht in de materiaalparameters die uit de 
plaatgeometrie kunnen worden bepaald en welke modeluitbreidingen eventueel nodig zijn. 

De opbouw van dit verslag is als volgt: 
In hoofdstuk 2 komt de theorie van piezo-materialen aan bod. Daarbij worden een drietal ID-modellen gegeven 
voor de beschrijving van het impedantiespectrum van een piezo-element. Aan de hand van deze 3 modellen 
wordt de nieuwe methode voor de bepaling van materiaalparameters geYntroduceerd. In hoofdstuk 3 wordt 
het principe van de tijddomeinmeting verder behandeld, alsmede het daarbij gebruikte signaal en de gebruikte 
experimentele opstelling. De kwaliteit van de tijddomeinmeting, waarbij zaken als snelheid, nauwkeurigheid, 
resolutie en betrouwbaarheid een rol spelen, wordt besproken in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 5 en 6 
komt het bepalen van materiaalparameters respectievelijk van een I-laags en LSA-plaat aan bod. Voor de 
I-laags plaat wordt ook de conventionele methode toegepast. De resultaten van de conventionele en van 
de nieuwe methode worden met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de eindige
elementenmodellering besproken. Daarin wordt een uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid van het ID
model, toegepast op zowel de I-laags plaat als de LSA-plaat. De resultaten van de hoofdstukken 3 t/m 7 
worden bediscussieerd in hoofdstuk 8. In deze discussie worden de resultaten van <lit afstudeeronderzoek 
vergeleken met de in deze inleiding gestelde doelen. De conclusies die daaruit worden getrokken bevinden zich 
in hoofdstuk 9. Aangezien <lit onderzoek weer veel nieuwe vragen heeft opgeleverd, worden in <lit hoofdstuk 
tevens een aantal aanbevelingen gegeven voor toekomstig onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2 .1 Het piezo-elektrisch effect 

In dit hoofdstuk worden een aantal facetten van de piezo-elektrische theorie behandeld. Eerst komt het 
piezo-elektrisch effect aan bod, waarbij in het kort het gedrag van een piezo-element wordt ge'illustreerd, 
met daarna de opbouw van het piezo-kristal. Als tweede komen de basisvergelijkingen aan bod waarmee 
het elektrische en mechanische gedrag van piezo-materialen kunnen worden beschreven. Daarbij wordt eerst 
kort ingegaan op de basistheorie van de mechanica en elektrostatica van de vaste stof, waarna de piezo
elektrische constitutieve relaties aan bod komen. Als derde wordt het onderwerp impedantiespectroscopie 
onder de loep genomen, waarbij de gevolgen van het aanleggen van een wisselend elektrisch veld op een piezo
element worden geanalyseerd. Er wordt tevens voor een piezo-element met een bepaalde geometrie een aantal 
oplossingen voor de impedantie als functie van de frequentie analytisch bepaald. Hoe 3 soorten verliezen in 
deze oplossingen kunnen worden ge'implementeerd wordt daarna toegelicht. Een fysische interpretatie van 
de oplossingen, waarbij de begrippen resonantie- en anti-resonantiefrequentie worden ingevoerd komt daarna 
aan bod. Uit deze fysische interpretatie komt duidelijker naar voren wat de voorwaarden van de analytische 
oplossingen zijn. Deze worden in het kort toegelicht. Als laatste volgt een uiteenzetting over het bepalen van 
materiaalparameters uit een impedantiespectrum. De conventionele methode wordt in het kort beschreven 
met de voor- en nadelen. Daarna wordt een nieuw methode, de kleinste-kwadraten-methode, ge'introduceerd, 
waarbij tevens de voordelen van deze methode aan bod komen. 

2.1.1 Gedrag van een piezo-elektrisch materiaal 

Het piezo-elektrisch effect is voor het eerst in 1880 door de broers Jacques en Pierre Curie aangetoond [PHI91]. 
Zij lieten zien dat sommige kristallen onder mechanische spanning elektrisch gepolariseerd worden. Tevens werd 
door hen aangetoond dat de bovengenoemde kristallen vervormen door toedoen van een aangebracht elektrisch 
veld. Dit staat bekend als het inverse piezo-elektrisch effect. 

Figuur 2.1 illustreert het gedrag van een piezo-element. Het piezo-elektrisch effect is tweeledig: 

• Een externe kracht die een samendrukking of uitrekking van het piezo-elemement veroorzaakt, resulteert 
in een potentiaalverschil over de boven- en onderzijde van het element (zie bovenste dee! van figuur 2.1). 

• Het omgekeerde is ook mogelijk: een aangelegd potentiaalverschil resulteert in verlenging of verkorting 
van het piezo-element (zie onderste dee! van figuur 2.1). Wordt er een wisselend elektrisch veld aange
bracht, dan zal het lichaam verkorten en verlengen met dezelfde frequentie als het aangebrachte elektrisch 
veld. 

In de figuur is met pijlen de polarisatie-as aangegeven. Meer over de polarisatie van een piezo-kristal komt in 
de volgende paragraaf aan de orde. 

2.1.2 Het piezo-elektrisch kristal 

Zoals in de inleiding al in het kort is genoemd, bestaan er kristallen die piezo-elektrische eigenschappen 
bezitten. Om als kristal piezo-elektrische eigenschappen te bezitten is het noodzakelijk dat de kristalstructuur 
geen middelpunt van symmetrie heeft. Sommige keramieken vertonen piezo-elektrische effecten. Een voorbeeld 
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Externe kracht veroorzaakt potentaalverschil 

Aangelegd potentiaalverschil veroorzaakt vervonning 

Figuur 2.1: Schematische weergave van de werking van het pi~o-elektrisch effect. Boven: een externe kracht resulteert 
in een potentiaalverschil. Onder: een aangelegd potentiaalverschil resulteert in samendrukking of uitrekking van het 
pi~zo-element . 

hiervan is PZT (Pb, Zr en Ti) materiaal. Deze materialen hebben een Perovskiet structuur die te beschrijven 
is volgens [PHI91] 

A2+ BH02- met 
3 ' 

A2+ groot divalent metaal-ion zoals barium (Ba) of lood (Pb) 

B 4+ tetravalent metaal-ion zoals titanium (Ti) of zirkonium (Zr). 

Deze keramieken hebben boven een bepaalde temperatuur (de Curie-temperatuur) een kubische structuur (zie 
figuur 2.2(a)). Deze structuur is centrum-symmetrisch, waarbij de positieve en negatieve ladingsmiddelpunten 
samenvallen, waardoor er geen dipolen aanwezig zijn zijn het materiaal. Onder de Curie-temperatuur nemen 
de kristallen echter de tetragonale structuur aan waarbij de positieve en negatieve ladingsmiddelpunten niet 
!anger samenvallen (zie figuur 2.2(b)). Op deze manier heeft elke eenheidscel in het materiaal een ingebouwde 
elektrische dipool verkregen. Deze dipolen zijn echter niet willekeurig georienteerd, want aangrenzende dipolen 
orienteren zich naar elkaar waardoor er een gebiedje ontstaan met gelijke orientatie. Deze gebieden worden 
Weiss-gebieden genoemd (zie figuur 2.3(a)). Aan elkaar grenzende Weiss-gebieden hebben ten opzichte van 
elkaar een orientatie van 90° of 180°. Doordat deze 6 mogelijke orientatie-richtingen van Weiss-gebieden 
willekeurig is verdeeld, zal er geen netto polarisatie zijn1 . 

Het keramiek kan richting piezo-elektrisch worden gemaakt door het te polen. Daarbij wordt een sterk 
elektrisch veld aangebracht bij een temperatuur die net onder de Curie temperatuur ligt (zie figuur 2.3(b)). 
Door het elektrische veld zullen de Weiss-gebieden zich orienteren in de richting van het elektrische veld. Na 
het verwijderen van het elektrische veld behouden de dipolen ongeveer dezelfde orientatie (zie figuur 2.3(c)), 
zodat er een remanente polarisatie ontstaat ( waarbij het materiaal anisotroop wordt) 2 • 

Na het polen zal het materiaal met de remanente polarisatie het piezo-elektrisch effect vertonen in de 
richting van de polarisatie-as (zoals in de vorige paragraaf is gelllustreerd). Een externe kracht die het materiaal 
in de richting van de polarisatie-as indrukt, zal resulteren in een verandering van het dipoolmoment, waardoor 
er een elektrisch veld in het piezo-materiaal ontstaat. Anderzijds zal een aangelegd elektrisch veld in dezelfde 
richting als de polarisatierichting een verlenging van het materiaal veroorzaken. Een elektrisch veld gericht 
tegen de polarisatierichting levert juist een verkorting op. 

1 Een keramiek is een polykristallijn materiaal waarbij binncu iedcr kristalgebicdje het rooster dezelfde richting liceft. Binncn 
zo'n kristalgebiedjc geldt de boveustaandc beschrijving over Wcissgebieden. De ori<lntatie van dcze gebieden is gelijk aan de 3 
kristalasscu. 

2 Door het polen kan ook de orieutatie van het rooster in d e kristalgebieden verandercn. 
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(b) 

Q A2+(Pb, Ba) 

0 0 2-

• B4+ (Ti, Zr) 

9 

Figuur 2.2: Elementaire eel van een PZT kristal. (a) Kubisch rooster (boven de Curie temperatuur). (b) Tetragonaal 
rooster (beneden de Curie-temperatuur). 
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Poolspanning 
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(c) 

Figuur 2.3: Elektrische dipoolmomenten in Weiss-gebieden. (a) Voor polarisatie. (b) Tijdens polarisatie. (c) Na 
polarisatie. 
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2.1.3 Basisvergelijkingen voor piezo-materialen 

In deze paragraaf worden de basisvergelijkingen gegeven waarmee mechanische en elektrische effecten in een 
vaste stof kunnen worden beschreven. Daarna volgen de constitutieve relaties voor piezo-elektrische materia
len. Deze constitutieve relaties gecombineerd met de basisvergelijkingen geven de totale reeks vergelijkingen 
waarmee een piezo-elektrisch materiaal kan worden beschreven. Een uitgebreide behandeling van de piezo
elektrische theorie is te vinden in [IEE87], [AUL73] en [IKE90]. 

Mechanische en elektrische vergelijkingen 

Het beschrijven van de mechanische rek en spanningen in een vaste stof gebeurd door middel van respectievelijk 
de rektensor S en de spanningstensor T. Bij deze tensoren wordt gebruik gemaakt van de gecomprimeerde 
tensornotatie [AUL73]. Hierbij zijn T; (met i = 1, 2, 3) de normaalspanningen en T; (met i = 4, 5, 6) de 
afschuifspanningen. Op dezelfde wijze geven Si (met i = 1, 2, 3) de normaalrek weer en S; (i = 4, 5, 6) de 
afschuifrek (zie figuur 2.4). 

3 

2 

1 

... 
2 T~ 

Figuur 2.4: De richtingen die gebruikt worden in het gecomprimeerde coordinatenstelsel. 

In een vaste stof worden de mechanische vervormingen beschreven door middel van een deeltjes verplaat
singsveld -U(r, t) als functie van de plaats r en de tijd t . Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bewe
gingsvergelijking [AUL73] 

(2.1) 

met p de dichtheid. Bij een lineair elastisch materiaal (zonder piezo-elektrische effecten!) bestaat er een 
constitutieve relatie tussen de spanningstensor en de vervorming van het materiaal3 : 

(2.2) 

met S;j de mechanische compliantieconstanten. Deze kan worden afgeleid van u(X',t) door middel van de 
verplaatsing-vervorrningsrelatie4 

(2.3) 

Naast een mechanische constitutieve vergelijking bestaat er ook een elektrische constitutieve vergelijking 
voor een materiaal zonder piezo-elektrische effecten5 . Deze geeft de relatie tussen het elektrisch veld E; 

3 In de volgende paragraaf worden de constitutieve relaties voor een p iezo-elektrisch materiaal gegeven. 
'1 Het teken ~ boven een matrix st aa t voor transponatie van de m at rix . 
5 Ook hi er wordt deze constitutieve rela tie voor de duidelijkheid gegeven . De constitutieve rela t ies voor ecn piczo-elektrisch 

materiaal volgen in de volgende paragraaf. 
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(i = 1, 2, 3) en de dielektrische verplaatsing Dj (j=l,2,3): 

D=TE, (2.4) 

met Eij de dielektrische constanten. Voor het geval dat de frequentie van het elektrische veld veel kleiner is dan 
die van elektromagnetische golven gelden de quasi-elektrostatische vergelijkingen. Deze worden gegeven door 
elektrostatische vergelijking voor een isolator (bij afwezigheid van vrije elektrische ladingen in het materiaal) 
[IEE87] 

(2.5) 

en de afhankelijkheid van het elektrische veld van een scalaire elektrische potentiaal 'i/J 

(2.6) 

De vrije O_EPervlaktelading Q wordt berekend aan de hand van de integraal van D over het oppervlak van het 
deel van lJ dat evenwijdig is met de normaal van het oppervlak n: 

(2.7) 

Hieruit kan de stroom worden bepaald die het oppervlak in- of uitgaat: 

I= - ~~ = - ! ID. d<T. (2.8) 

Piezo-elektrische constitutieve relaties 

Doordat bij een piezo-elektrisch materiaal een koppeling bestaat tussen het elektrisch veld en de mechanische 
vervorming zijn de constitutieve relaties gegeven door de formules (2.2) en (2.4) niet meer geldig. De overige 
quasi-elektrostatische vergelijkingen en mechanische vergelijkingen blijven wel geldig. 

De constitutieve relaties van een piezo-elektrisch materiaal bestaan uit een tweetal gekoppelde matrixver
gelijkingen [IEE87]: 

s 
YJ 

Hierbij worden de volgende materiaalconstanten geYntroduceerd: 

• s~ : de mechanische compliantie bij constant elektrisch veld [m2 /NJ, i , j = 1..6. 

• E~n: de dielektrische constante bij constante mechanische spanning [F /m] , m , n = 1..3. 

• d;m: de piezo-elektrische vervormingsconstanten [m/V], i = 1..6, m = 1..3. 

(2.9) 

Een alternatieve representatie waarbij constante S, van de constitutieve vergelijkingen wordt gegeven door 

met materiaalconstanten: 

r 
YJ 

':fls-?E! 
' 

(2.10) 

?s+~E!, 

• c~: de mechanische stijfheid bij constant elektrisch veld [N/m2] , i,j = 1..6. Hiervoor geldt 7 = [=j*r1
. 

• E~n : de dielektrische constante bij constante vervorming [F /m], m, n = 1..3. Hiervoor geldt ~ = 

if_ 7 .?. 

• e;n : de piezo-elektrische spanningsconstanten [C/m2], i = 1..6, n = 1..3. Hiervoor geldt "? = "j · 7 
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In totaal bestaan er vier verschillende representaties van de constitutieve vergelijkingen. We geven hier er 
hier slechts 2, aangezien deze later gebruikt worden. De keuze van de representatie hang af van de geometrie 
en de mechanische en elektrische randvoorwaarden6 • In bijlage C worden de omrekeningsrelaties tussen de 
materiaalconstanten van de twee bovenstaande representaties (in uitgeschreven vorm) gegeven. 

Het specifieke piezo-kristal PZT kan worden beschreven met een hexagonale kristalsymmetrie (zie [IEE87]), 
waarbij de materiaalconstanten in de I en 2-richting hetzelfde zijn. Bovendien is een aantal materiaalconstanten 
gelijk aan 0 zodat voor de constitutieve vergelijkingen voor PZT geldt: 

51 sf1 sf:i sf3 0 0 0 0 0 d31 T1 
52 sf2 sf2 sf3 0 0 0 0 0 d31 T2 
53 sf3 s~ sf3 0 0 0 0 0 d33 T3 
54 0 0 0 s;f4 0 0 0 d15 0 T4 
55 0 0 0 0 s~ 0 d15 0 0 T5 (2.11) 
56 0 0 0 0 0 2 (sf1 - sm 0 0 0 T6 
D1 0 0 0 0 d15 0 i:fi 0 0 E1 
D2 0 0 0 d15 0 0 0 i:f2 0 E2 
DJ d31 d31 d33 0 0 0 0 0 i:f3 E3 

Per definitie is bij deze schrijfwijze de 3-richting de polarisatierichting van het piezo-materiaal. 
Uit deze constitutieve vergelijking komt de koppeling tussen het elektrische veld en de mechanische ver-

vorming duidelijk naar voren. Voor PZT komt deze piezo-elektrische koppeling tot stand door een drietal 
( verschillende) piezo-elektrische ( vervormings )constanten: 

• d33 : Een elektrisch veld in de 3-richting veroorzaakt een normaalrek in de 3-richting Of 

een (normaal)spanning in de 3-richting veroorzaakt een elektrisch veld in de 3-richting. 

• d31 : Een elektrisch veld in de 3-richting veroorzaakt een normaalrek in de I- en 2-richting Of 

een (normaal)spanning in de I of 2-richting veroorzaakt een elektrisch veld in de 3-richting. 

• d15 : Een elektrisch veld in de I-richting veroorzaakt een afschuiving in de 5-richting Of 

een (afschuivings)spanning in de 5-richting veroorzaakt een elektrisch veld in de I-richting. 

2.2 lmpedantiespectroscopie 

Wanneer een piezo-elektrisch element een wisselend elektrisch veld V(t) = V(w)eiwt wordt opgelegd zullen 
vervormingen optreden met de frequentie van het veld. De stroom door het element heeft eveneens dezelfde 
frequentie en blijkt afhankelijk te zijn van de piezo-elektrische vervormingen. Dit geeft ons de mogelijkheid 
om door middel van een impedantiemeting voor verschillende frequenties de vibraties in een piezo-elektrisch 
materiaal te onderzoeken [IKE90]. De impedantie wordt gedefinieerd door 

V(w) 
Z(w) = I(w)' 

waarbij V(w) en I(w) complex zijn en derhalve Z(w) ook. De admittantie wordt gedefinieerd door 

I 
Y(w) = Z(w). 

(2. I2) 

(2.I3) 

Voor een aantal geometrieen is het mogelijk de piezo-elektrische vergelijkingen op te lossen waarmee de 
impedantie als functie van de frequentie wordt gevonden. Dit wordt bereikt door in de constitutieve relaties (zie 
formule (2.11)) bij S, TE en D slechts een enkele richting in beschouwing te nemen. Deze eendimensionale
benadering is geoorloofd wanneer een voorwaarde aan de geometrie wordt gesteld. We geven hieronder drie 
ID ( eendimensionale) oplossingen die geldig zijn voor de plaatgeometrie waarbij geldt <lat l, b » h en l » b. 
De oplossingen beschrijven dan de vibratiemodes in respectievelijk de lengte-, breedte- en dikterichting. In 
figuur 2.5 is schematisch een piezo-element weergegeven <lat aan de gestelde geometrie voldoet. De elektroden 
bevinden zich op de boven- en onderzijde en de polarisatierichting is X1. Voor de volledigheid worden bij de drie 
ID oplossingen de bijhorende geometrievoorwaarden, gebruikte vergelijkingen en randvoorwaarden gegeven. 
Zie bijlage C voor de afleidingen. 

6 In principe zijn het thcrmodynamische overweging die de keuze van het soort representic van de constitutieve vergclijkingen 
bepalen. Meer over de thermodynamische beschrijving van piezo-materialen is te vinden in [IKE90] . 
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F iguur 2.5: Schematische weergave van een pi!lzo-element waarvoor geldt l,b>>h en l>>b. De elektroden bevinden 
zich op de boven- en onderzijde van het element . 

2.2.1 Vibratiemodes in de lengterichting 

Geometrievoorwaarden: l » b » h (alleen S1 , T1 , E3 , D 3 f. 0 (zie ook [IEE87] en [CHA95])) . 

Gebruikte vergelijkingen: 

Bewegingsvergelijking (2. 1): 

Verplaatsing-vervormingsrelatie ( 2 .3): 

Constitutieve vergelijkingen (2. 11) 

Elektrostatische vergelijkingen: 

Stroom (formule (2.8)): 

S 
_ du1 

1 
- dx1 · 

sf1T1 + d31E3 

d31T1 + t:f3E3. 

I = -jw j D3dx1dx2. 

Gebruikte randvoorwaarden 

Elektrische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak (V=aangelegde spanning): 

'!jJ = ±vJwt voor x3 = O,h. 

Mechanische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak (vrij van mechanische spanning): 

Oplossing 
Verplaatsing: 

Admittantie: 

T1 = 0 voor x3 = 0, h. 

d31 sin ( :;', x1) z 
U1 - - V. 

- (~) cos (~) h . 
2v1 2v 1 

Hierbij zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

(2.14) 

(2.15) 

(2. 16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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• v1 = ~' de geluidssnelheid in de x 1 -richting in het materiaal. V psf1 

• CJ' = •ft, de capaciteit van het piezo-element (bij constante T). 

• k~1 = A , de piezo-elektrische koppelfactor, een maat voor de energieoverdracht van het elektrische 
€33 8 11 

naar het mechanische domein. 

2.2.2 Vibratiemodes in de breedterichting 

Formeel bestaat er geen lD-oplossing voor de breedtemode van een piezo-element met de geometrie zoals in 
figuur 2.5 is weergegeven. Als b < l treden er namelijk koppelingen op tussen lengte- en breedtevibraties, 
waarbij in principe alleen een 2D beschrijving geldig is. In paragraaf 2.2.6 lichten we deze gekoppelde vibraties 
verder toe. 

Aangezien in hoofdstuk 5 bij het analyseren van een gemeten impedantiespectrum duidelijk een gebied 
met vibratiesmodes in de breedterichting (gekoppeld met hogere lengtemodes) zichtbaar is, proberen we een 
benaderde schrijfwijze voor de breedtemode te vinden. Daarbij wordt de koppeling van de lengte- met de 
breedtemodes buiten beschouwing gelaten. De admittantie kan dan op dezelfde manier worden afgeleid als in 
de vorige paragraaf, waarbij L door b wordt vervangen. Dit levert voor de admittantie: 

1 I . 2 2 2jCov1 wb 
Y = z = V = ywCo(l - k31 ) + k31--b- tan 2v

1
. (2.23) 

Door de symmetrie in de 1- en 2-richting (zoals bij PZT het geval is, zie formule (2.11)) is het niet nodig de 
parameters k~1 en v1 in deze relatie (door k~2 en v2 ) te vervangen. Later zal bij het vergelijken van deze relatie 
met een gemeten impedantiespectrum blijken in hoeverre dit model geldig is. 

2.2.3 Vibratiemodes in de dikterichting 

Geometrievoorwaarden: (L , b) » h (alleen S3 , T3 , E3 , D3 =/= 0 (zie (CHA95])). 

Gebruikte vergelijkingen: 

Bewegingsvergelijking (2.1): 

dT3 2 -d +pw U3 = Q. 
X3 

Verplaatsing-vervormingsrelatie (2.3): 

Constitutieve vergelijkingen ( 2.10): 

Elektrostatische vergelijkingen: 

Stroom (formule (2.8)): 

S 
_ du3 

3 - dx3 . 

cfi S3 - e33E 3 

e33S3 + c~3E3 . 

Gebruikte randvoorwaarden 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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Elektrische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak (V=aangelegde spanning): 

'lj; = ±Vejwt voor X3 = O,h. 

Mechanische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak (vrij van spanning): 

T3 = 0 voor X3 = 0, h. 

Oplossing 

Verplaatsing (zie [CHA95]7): 

S k2 • (w ) 1 E33 th sm v;x3 

U3 = - ( ) ( )V. e33 k2 sin wh - (1 + k2 ) ~cos ~ 
th 2v3 th 2v3 2v3 

lmpedantie (zie [SMI76]): 

V 1 ( k2 tan wh ) th 2v3 
z = I = jwC.s 1 - (1 + k2 ) ~ . 

0 th 2v3 

Hierbij zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

• v3 = Jcfa(l:kfh), de geluidssnelheid in het materiaal. 

• cg = ·~t' de capaciteit van het piezo-element (bij Constante S). 

15 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

2 

• kth = ~. de piezo-elektrische koppelfactor, een maat voor de energieoverdracht van het elektrische 
E33 C33 

naar het mechanische domein8 . 

In de relatie voor de geluidssnelheid kan warden opgemerkt dat een extra factor (1 + kth) is ontstaan ten 
opzichte van de geluidssnelheid in een niet-piezomateriaal. Dit resulteert in een iets grotere geluidssnelheid 
waardoor het lijkt alsof het materiaal een grotere stijtheid heeft. Deze effectieve stijfheid cf3 (1 + kth) wordt 
ook wel piezo-elektrische stijfheid genoemd (zie [AUL73] p. 300). 

2.2.4 Verliezen 

Bovenstaande relaties zijn afgeleid voor een ideaal materiaal zonder mechanische demping of andere vormen 
van verliezen. In [SHE98], [SMl76b] en [EME99] warden complexe materiaalparameters geYntroduceerd met als 
doe! een drietal vormen van verlies te beschrijven. We zullen hieronder deze drie complexe materiaalparameters 
introduceren en kart toelichten wat het doel daarvan is. 

1. Complexe compliantie '? = ~ +i ·"if of stijfheid? = ~ +i · 7f[, waarbij het imaginaire dee! de mecha
nische demping beschrijft. Een veelgebruikte maat voor de demping wordt gegeven door de mechanische 
kwaliteitsfactor 

Q _Cr f Sr 
m-- 0 -. 

C; S; 
(2.33) 

2. Complexe dielektrische constante ~ = r: + i · €{, waarbij het imaginaire dee! dielektrische verliezen 
beschrijft. Een veelgebruikte maat voor dielektrische verliezen wordt gegeven door de verlies-tangens 

E; 
tan8e = -. 

Er 
(2.34) 

7In [CHA95] is de geluidssnelheid v3 fout gegeven. Zij gevcn cf3(1- k;h) in de formule voor >.2, terwijl <lit cf3(1 + k;h) moet 
zijn. Waarschijnlijk is dit een typefout. 

M Het subscript "th " staat voor "thickness ". Deze koppelfactor wordt in het algemeen gebruikt voor re!atief dunne platen. Er 
bestaat ook nog een koppelfactor kaa, die gebruikt wordt bij smalle hoge balken. Daarbij wordt dan voor een andere representatie 
van de constitutieve relaties gekozen. 
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3. Complexe piezo-elektrische spanningsconstanten =J = =Jr + i · =Ji of vervormingsconstanten 7 = 
7 r +i · ?;, waarbij het imaginaire deel de piezo-elektrische demping beschrijft. Dit effect is lastig fysisch 
te interpreteren. Door diverse auteurs is echter het bestaan van piezo-elektrische verliezen aangetoond 
(zie [WAN93] en [SMI76b]). 

Door middel van deze 3 complexe materiaalparameters kunnen verliezen op een relatief eenvoudig manier 
worden beschreven door in de constitutieve vergelijkingen alle materiaalparameters complex te veronderstellen. 
De bovengenoemde oplossingen voor vibraties in de lengte- en dikterichting blijven dus ook hetzelfde, behalve 
het feit dat de reele parameters door complexe worden vervangen. 

2.2.5 Fysische interpretatie (resonantie en anti-resonantie) 

In figuur 2.6 is IZI tegen de frequentie uitgezet van de analytische oplossingen die de lengte- en diktemodes 
(zie formules (2.22) en (2.32)) beschrijven. Hierbij is gekozen voor l = 46.5 mm en h = 0.5 mm en voor de 
geluidssnelheden v1 = 2840 m/s en v3 = 900 m/s. Deze getallen zijn zo gekozen dat de figuur een illustratie 
geeft van de twee modellen. In de figuur is te zien dat voor een aantal frequenties een impedantiepiek en -dal 
vlakbij elkaar liggen. Deze steile af- en toename in de impedantie treedt op in de buurt van een mechanische 
resonantie waarbij een geheel aantal keren de halve golflengte van de akoestische golf gelijk is aan de lengte of 
dikte van het element. 

10' 

_, 
10 

resonanlie (f=v ,121) 

- lengtevibratie 
- diktevibratie 

anti- resonantie (f=v j2h) 
---· -.. 

hogere orde rt:sonanties 

\ hogi:re ordc rcsonanties 

~.· 
f . 

resonantie -----• 

105 106 

frequentie (Hz) 

Figuur 2.6: De impedantie uitgezet tegen de frequentie van de lD-modellen die de lengte- en diktemodes beschrijven. 

Bij een piezo-elektrisch materiaal bestaat er een koppeling tussen het elektrische veld en de mechanische 
vervorming waardoor een complexe situatie ontstaat rond de mechanische resonantie. Bij een piezo wordt 
namelijk onderscheid gemaakt tussen resonantie en anti-resonantie. waarbij de volgende definities gelden: 

• Resonantiefrequentie: de frequentie waarbij de admittantie zuiver reeel is, dit is in de buurt van de 
minimale I Z I . 

• Anti-resonantiefrequentie: de frequentie waarbij de impedantie zuiver reeel is, dit is in de buurt van de 
maximale IZI. 

In de figuur zijn voor beide modellen de impedanties bij de resonantie- en anti-resonantiefrequenties met pijlen 
aangegeven. 
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Een fysische interpretatie voor het begrip resonantie bij een pil:!zo-elektrisch materiaal is verwant aan de 
resonantie die optreedt bij een materiaal zonder piezo-elektrisch effecten. Voor beide soorten materialen zal 
namelijk bij een bepaalde frequentie de vervorming van het materiaal maximaal zijn. Bij een pil:!zo-elektrisch 
materiaal worden bij de resonantiefrequentie bovendien de dipolen maximaal vervormd waardoor de stroom 
haar maximale waarde bereikt. Dit resulteert in een minimale impedantie. 

Bij de anti-resonantiefrequentie van een piezo-element is de grootte van de mechanische vervorming nog 
steeds ongeveer hetzelfde als bij de resonantiefrequentie. Door piezo-elektrische koppeling is echter de vervor
ming van de dipolen minimaal waardoor de stroom die door het element loopt minimaal is. Dit resulteert in 
een maximale impedantie. 

Als bij de modellen zuivere reele materiaalparameters worden gebruikt (zonder verliezen), is het mogelijk de 
resonantie- en anti-resonantiefrequentie analytisch te bepalen. We geven hieronder deze vergelijkingen omdat 
ze inzicht geven in de relatie tussen de resonantie- of anti-resonantiefrequentie en de materiaalparameters. 
De resonantie- en anti-resonantiefrequentie van de eerste-orde diktemode (zonder verliezen!) wordt gege
ven door: 

resonantie (2.35) 

antiresonantie (2.36) 

Vergelijking (2.35) is niet analytisch oplosbaar, maar het is wel duidelijk <lat Wr niet alleen van de geluids
snelheid maar ook van de koppelfactor afhangt9 • Vergelijking (2.36) laat ons zien <lat anti-resonantie optreedt 
als de helft van de golflengte 1J: gelijk is aan de dikte h. Hierbij merken we op <lat bij een materiaal zonder 
pil:!zo-elektrische effecten juist resonantie optreedt als de helft van de golflengte ~ gelijk is aan de dikte h. 
Echter, substitutie van Wr in de vergelijking voor u3 (zie formule (2.31)) laat zien <lat u3 maximaal is bij de 
resonantiefrequentie. 

De resonantie- en anti-resonantiefrequentie van de eerste-orde lengtemode (zonder verliezen!) wordt 
gegeven door : 

resonantie (2.37) 

anti-resonantie (2.38) 

Hier is vergelijking (2.38) niet analytisch oplosbaar. We merken op <lat bij de lengtevibratie juist de anti
resonantie van de koppelfactor afhangt (in vergelijking met de diktevibratie) 10 . De resonantiefrequentie treedt 
op als de helft van de golflengte #; gelijk is aan de lengte l. 

Een relatie tussen de koppelfactor en de resonantie- en anti-resonantiefrequenties kan worden afgeleid (zie 
bijlage C) voor de ( eerste-orde) lengtemode zonder verliezen: 

(2.39) 

en voor de (eerste-orde) diktemode zonder verliezen: 

k
2 _ ~ Wa 7r W a - Wr 
th - 2 tan 2 

Wr Wr 8 
(2.40) 

Deze relaties laten zien <lat het relatieve verschil tussen de resonantie- en anti-resonantiefrequentie een maat 
is voor de grootte van de koppelfactor. Een grotere koppelfactor resulteert in een groter verschil tussen de 
resonantie- en anti-resonantiefrequentie. 

9 Bij de diktevibraties hangt de resonantiefrequentie van de koppelfactor af omdat het elektrisch veld evenwijdig aan de akoes
tische go!fvector staat. Meer daarover is te vinden in [IKE90]. 

10 Bij de lengtevibraties staat het elektrische veld juist loodrecht op de akoestische golfvector. 
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2.2.6 Voorwaarde voor de lD-benadering (koppeling van modes) 

Als aan de voorwaarde l » b »his voldaan, gelden de ID oplossingen voor de vibratiemodes in de lengte- en 
dikterichting. Aangezien in de praktijk nooit exact aan deze voorwaarde is voldaan gaan we in deze paragraaf 
dieper in op de vraag in hoeverre de analytische ID oplossingen de werkelijkheid benaderen. Daarbij maken 
we onderscheid tussen de vibratiemodes in de Jengte-, breedte- en dikterichting. Voor de lengterichting wordt 
antwoord gegeven op de vraag wanneer aan de voorwaarde l » b is voldaan zodat formule 2.22 (die de 
admittantie beschrijft) geldig is. Als tweede wordt voor de breedterichting toegelicht waarom formule (2.23) 
(die de admittantie beschrijft) alleen als zeer grove benadering mag warden gebruikt. Als Jaatste wordt de 
geldigheid van formule (2.32), die de diktemode beschrijft, toegelicht. 

1. Wanneer is aan voorwaarde l » b voldaan? Het impedantiespectrum bij de (eerste-orde) lengtemode kan 
belnvloed warden door de vibratiemode in de breedterichting. Deze invloed kan warden afgeschat aan 
de hand van de admittantie die de vibratiemode in de breedterichting bij benadering beschrijft. Voor 
veel Jagere frequenties dan de breedteresonantiefrequentie kan in formule (2.23) tan 1r.2 w warden 

W r ,br eedte 

ontwikkeld in een eerste en derde orde term: 

[ ( )2] . 2 I 7r w 
Y ~ JWCo I + k31 -3 2 Wr,breedte 

(2.4I) 

Daaruit blijkt <lat voor de frequentie waar de lengteresonantie optreedt (wr,lengte) de 2e term in deze 
vergelijking voor minder dan I% bijdraagt als voldaan is aan de voorwaarde: 

l 
b > 3.7. (2.42) 

Zie bijlage C voor de afleiding. Als niet aan voorwaarde i > 3. 7 is voldaan client de geldigheid van het 
model <lat de (eerste-orde) vibratiemode in de lengterichting beschrijft in twijfel te warden getrokken. 

2. Als een resonantiefrequentie van een bepaalde trillingsmode zich dicht in de buurt van een andere mode 
bevindt, zal er een gekoppelde vibratie tussen deze twee modes optreden. Daarbij ontstaan er wel twee 
resonantiepieken in het impedantiespectrum, maar deze zullen beide verschoven zijn. We illustreren <lit 
effect aan de hand van figuur 2. 7 waarin de impedantiespectra zijn weergegeven van de drie modellen 
die de vibratiemodes in de lengte-, breedte- en dikterichting beschrijven. Hierbij is een plaatgeometrie 
genomen die verder in <lit werk vaker voor zal komen, namelijk: I x b x h = 46.5 x 10 x 0.5 mm. In de 
figuur is te zien <lat de impedantiepieken behorende bij de hogere orde Jengtemodes overlappen met de 
pieken van de breedtemodes. Daardoor zullen er gekoppelde modes ontstaan waarbij zowel vibraties in 
de breedte- als in de lengterichting plaatsvinden.Diverse auteurs hebben aangetoond <lat het mogelijk is 
deze gekoppelde vibratiemodes wiskundig te beschrijven (zie ondere andere [CRA89], [LAM98], [LAM89], 
[LAM9I], [LAM95], [LEE97], [TIE98],[YU98] en [DAR92]). De resultaten van deze artikelen zijn echter 
niet direct toe te passen op P ZT materiaal met de plaatgeometrie zoals hierboven is weergegeven. Verder 
onderzoek hiernaar moet daarom nog warden verricht. 

3. Ook is er koppeling mogelijk van de breedtemodes met de diktemodes. De relatieve bijdrage van de 
breedtemode aan deze gekoppelde mode zal echter klein zijn. Zoals in de figuur is te zien hebben de 
impedantiepieken behorende bij de hogere orde breedtemodes bij de dikteresonantiefrequentie een relatief 
kleine amplitude. 

2.3 Bepaling van materiaalparameters 

In deze paragraaf behandelen we eerst een methode uit de IEEE-norm waarmee materiaalparameters kunnen 
warden bepaald aan de hand van de resonantie- en anti-resonantiefrequentie. We geven een tweetal nadelen van 
deze methode en stellen daarom het toepassen van een nieuwe methode voor, namelijk de kleinste-kwadraten
methode. 

2.3.1 Conventionele methode 

In [IEE87] wordt een standaard-methode gegeven voor de bepaling van de materiaalparameters sfL k31 (lengte
mode) cf;, k33 ( diktemode) uit de resonantie- en anti-resonantiefrequentie. cr3 wordt bepaald uit de impedantie 
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Figuur 2.7: De impedantie uitgezet tegen de frequentie van de drie lD-modellen die de vibratiemodes in de lengte- , 
breedte- en dikterichting beschrijven. Voor de plaatgeometrie is aangenomen: Ix bx h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm. 

gemeten bij een veel lagere frequentie, waar de piezo zich capacitief gedraagt. Hierbij dienen we te vermelden 
dat met deze methode reele materiaalparameters worden bepaald. We lichten hieronder in het kort toe met 
welke relaties deze drie materiaalparameters worden bepaald: 

Bepaling materiaalparameters uit de lengtemode 

1. In relatie (2.39) (die alleen geldig is voor een materiaal zonder verliezen) worden Wa en Wr vervangen 
door 27r i P en 27r is die gedefinieerd word en door 

frequentie bij max [Re( Z) J 

frequentie bij max [Re(Y)] . 

(2.43) 

Deze frequentie liggen in de buurt van de anti-resonantiefrequentie en resonantiefrequentie11 . Uit formule 
(2.43) ontstaat de volgende relatie waaruit k31 kan worden bepaald: 

2k§1 = ~ip tan~ip -is 

k31 - 1 2 is 2 i p 
(2.44) 

De reden dat Wa en Wr vervangen word en door 27r i Pen 27r is is het feit dat Wa en Wr alleen zijn gedefinieerd 
bij een materiaal waarbij geen verliezen optreden. Voor het geval dater wel verliezen optreden (en dat 
is in de praktijk natuurlijk altijd het geval), is er nog geen analytische relatie gevonden tussen k31 en een 
tweetal frequenties in de buurt van de resonantie- en anti-resonantiefrequentie (zie [SAEOl]). Volgens 
de norm [IEE87]is bovenstaande relatie voor de bepaling van k31 het meest nauwkeurig is als iP en is 
worden gebruikt12 . 

11 Bij een piezo met verliezen is er een verschil tussen d e anti-resonantiefrequentie, fp en de frequ entie waarbij IZI maximaal is . 
Deze liggen echter dicht bij elkaar. Hct is belangrijk deze verschillen te onderkennen bij een nauwkeurige analyse. Hetzelfde geldt 
voor de verschillen tussen de reson antiefrequentie, f 8 en de frequentie waarbij IZI rninimaa] is. 

12 fp en fs warden b epaald uit de gemeten complexe Z(w). In <li t vcrslag wordt altijd IZI tegen w weergegeven, rnaar 
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2. Op soortgelijke wijze wordt in relatie (2.37) (die alleen geldig is voor een materiaal zonder verliezen) Wr 

vervangen door Is (zie definitie (2.43)): 

2 f 
_ ~ 2v1 

1l"s-2z · (2.45) 

Daaruit kan (als de dichtheid en de plaatlengte bekend is) met behulp van de relat ie v1 r;!;. de Y psf1 

materiaalparameter sfi worden bepaald. Ook hier is bovenstaande relatie (2.45) niet analytisch is af te 
leiden voor een materiaal met verliezen. Volgens [IEE87] de norm [IEE87] is bovenstaande relatie het 
meest nauwkeurig als IP wordt gebruikt. 

3. ef3 kan worden bepaald uit de gemeten Z(f) bij een frequentie waar de piezo zich capacitief gedraagt 

(bij I= O.Olls) en dus geldt <lat Z = j 27r}cJ met CJ'= "~bl. Dit geeft de relatie voor de bepaling van 

ef3: 

T h 1 
€33 = blj21rlZ(f)' 

Bepaling materiaalparameters uit de diktemode 

Op soortgelijke wijze gelden de volgende relaties voor de bepaling van materiaalparameters uit de diktereso
nantie: 

1. Bepaling van kth uit IP en Is : 

2. Bepaling van cf3 uit IP en de bepaalde kth : 

7r 2v3 2-z- en 

cf3(1 + krh) 
p 

3. Bepaling van tf3 uit een impedantiemeting bij een !age frequentie: 

T d 1 
€ 33 = bl j21rl Z(f) . 

Deze conventionele methode voor de bepaling van materiaalparameters heeft de volgende nadelen: 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

• De relaties zijn niet analytisch afgeleid, maar zijn slechts benaderingen zoals in [SAEOl] is bewezen. In 
[EME99], [EME97] en [LAM99] wordt aangetoond <lat deze benaderingen ook daadwerkelijk fouten in de 
bepaalde koppelfactor kunnen veroorzaken die groter kunnen zijn dan 13. Zij laten zien <lat deze fout 
evenredig is met de mechanische en dielektrische verliesfactoren Qm en tan De· We hebben zelf ook een 
aantal numerieke berekeningen uitgevoerd om de fout in de benadering voor k31 te onderzoeken. Daaruit 
blijkt <lat ook de piezo-elektrische demping een fout in de bepaalde k31 veroorzaakt.. De resultaten van 
deze berekeningen zijn weergegeven in bijlage E 

• Bij deze methode worden slechts 1 of 2 meetpunten gebruikt. Een afwijking in IP en/of Is werkt direct 
door in een afwijking van de bepaalde materiaalparameters. 

2.3.2 Kleinste-kwadraten-methode 

De nadelen van de conventionele bepaling van materiaalparameters bestaan niet als gebruik wordt gemaakt 
van de kleinste-kwadraten-methode (KK-methode). Een methode die hier op lijkt is toegepast in [SMl76], 
waarbij echter slechts twee meetpunten worden gebruikt om daar vervolgens de kleinste-kwadraten-methode 
op toe te passen. De methode die we hier introduc.eren maakt gebruik van alle gemeten impedanties voor: 
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• het gebied tussen de resonantie- en anti-resonantiefrequentie en, 

• de frequenties daarboven en daarbeneden, voorzover vibratiemodes in andere richtingen daar nog geen 
invloed op hebben. 

Deze methode heeft de volgende voordelen: 

1. De nauwkeurigheid van de bepaalde materiaalparameters is groter doordat een veel groter aantal meet
punten van Z(f) wordt gebruikt. 

2. Er worden exacte relaties voor Z of Y (zie (2.22) en (2.32)) gebruikt terwijl verliezen toch in beschouwing 
worden genomen. 

3. Uit een enkele meting van een impedantiespectrum kunnen direct alle materiaalparameters afgeleid 
worden, inclusief de verliezen. 

4. De dielektrische constante wordt bepaald bij dezelfde frequentie als de piezo-elektrische en elastische con
stanten, terwijl deze met de conventionele methode bij veel lagere frequenties wordt bepaald. Aangezien 
het mogelijk is <lat de dielektrische constante frequentieafhankelijk is, is het van belang deze lokaal te 
bepalen. 

Bij het toepassen van de KK-methode wordt een viertal parameters als bekend verondersteld en een drietal 
complexe (materiaal)parameters wordt gevarieerd. Tabel 2. 1 geeft een overzicht van de vaste en variabele 
parameters voor respectievelijk de lengte-, breedte en diktevibraties. 

Resonantietype: Vaste parameters Te varieren parameters (complex) 
Lengteresonantie l, b, h,p sfl' k31, c~3 
Breed teresonantie l,b, h,p sf2, k32, cj3 
Dikteresonantie l,b, h,p cf3, kth, c§3 

Tabel 2.1: Overzicht van de te bepalen materiaalparameters uit de lengte-, breedte-, en dikteresonantie. Tevens wordt 
aangegeven welke parameters van de analytische beschrijving worden gevarieerd bij de KK-methode 

Het toepassen van de kleinste-kwadraten-methode voor een complexe functie Zmodel(f) aan een gemeten 
complexe Zmeting (!) gebeurt door het minimaliseren van de functie: 

/min (par var) 
n 

n n 

waarbij 

(2.49) 

De complexe materiaalparameters worden nu bepaald door numeriek het minimum van fmin(parvar) te bepalen. 
Dit gebeurt met behulp van de Matlab-procedure nlinfit.m. Zie de Matlab handleiding [MAT99] en de bijlage 
met Matlab-scipts voor meer informatie over het gebruik van deze procedure. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt 
deze KK-methode naast de conventionele methode toegepast. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

De belangrijkste reden waarom een tijddomeinmeting is opgezet is het feit dat met deze methode een impe
dantiespectrum met een hoge resolutie in een relatief korte tijd kan worden gemeten. De eis die er aan de 
resolutie wordt gesteld is dat het aantal meetpunten op een resonantiepiek minimaal gelijk is aan tien. Voor 
de Iaagste resonantie bedraagt de piekbreedte zo'n 1000 Hz zodat voor een voldoende nauwkeurige meting een 
frequentieresolutie van minimaal 100 Hz is vereist. 

In dit hoofdstuk beschrijven we het algemene idee achter de nieuwe meetmethode, de tijddomeinmeting. 
Daarbij wordt naast de experimentele opstelling ook theoretisch dieper ingegaan op deze meetmethode. Er 
worden uitspraken gedaan over wat we theoretisch verwachten van de nauwkeurigheid, snelheid en resolutie. 
Wat de meetmethode ons daadwerkelijk heeft opgeleverd wordt beschreven in paragraaf 4.4. 

3.1 Algemene opzet van de tijddomeinopstelling. 

Het idee achter de tijddomeiumeting is het feit dat de impedantie van de DUT (Device Under Test) voor alle 
frequenties tegelijk wordt bepaald. Dit wordt gerealiseerd door over de DUT een spanningssignaal te zetten 
dat niet een maar meerdere frequenties tegelijk bevat. 

De impedantie van de DUT wordt bij de tijddomeinmeting bepaald aan de hand van een spanningsdeling. 
Daarbij wordt de DUT in serie geschakeld met een component waarvan de impedantie bekend is, bijvoorbeeld 
een ohmse weerstand. In figuur 3.1 is dit principe schematisch weergegeven. Als we in eerste instantie 

v OUT R 

~~,>-~Ta;_~~~~~ 

Figuur 3.1: Schematische weergave van een impedantiemeting door middel van spanningdeling. R is als ideaal ohms 
verondersteld, de DUT is de (onbekende) te meten impedantie. 

veronderstellen dat de spanningsbron een wisselspanning levert met hoekfrequentie w, dan wordt de verhouding 
van de spanningen in de punten a en b gegeven door de verhouding van de complexe impedanties Z DUT en die 
van beide elementen: 

VDur(w) 
VR(w) 

Va(w) - Vi,(w) 
Vi,(w) 

Zour(w) 
ZR 

De complexe impedantie van de DUT kan op deze wijze bij bekende R bepaald worden door 

Z ( ) _ Z Va(w) - Vb(w ) 
DUT W - R Vi,(w) · 

23 

(3.1) 

(3.2) 
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Hierbij veronderstellen we dat een complexe spanning V(w) geschreven wordt als V(w) = Veiwt, waarbij IVI 
de amplitude en LV de fase van het signaal weergeeft. 

Bij de tijddomeinmeting echter is het spanningssignaal dat de generator genereert een tijdssignaal v(t) dat 
een reeks frequenties bevat. De spanning op punt a als functie van de tijd v a ( t) kunnen we dan dus beschouwen 
als een sommatie van harmonischen, in complexe vorm geschreven als: 

(3.3) 
w 

Als we de DUT als een lineair element beschouwen zal de spanning op punt b voor iedere frequentie worden 
beschreven zoals in formule (3.1). Het tijdssignaal in b kan ook geschreven worden als een sommatie van 
harmonischen: 

(3.4) 

Door de lineariteit bevat signaal vb(t) exact dezelfde frequenties als signaal va(t). De frequentiecomponenten 
Va(w) en Vi,(w) kunnen eenvoudig uit va(t) en vb(t) worden bepaald aan de hand van de Fourier-transformaties: 

Vi,(w) 

T 

~ (va(t)) = J Va(t)e-jwtdt, 

t=O 
T 

~ (vb(t)) = J Vb(t)e-jwtdt, 

t=O 

(3.5) 

Kortom, door de waarde van R te kennen en va(t) en vb(t) te meten kan na Fourier-transformatie op een 
eenvoudige manier het impedantiespectrum worden bepaald. Hierbij dienen we te vermelden dat in plaats van 
een weerstand ook andere van w afhankelijke componenten in serie met de DUT mogen worden geschakeld. 
De enige voorwaarde is dat de seriecomponent zich lineair gedraagt. 

In dit formalisme laten we discretisatie en sampling van het tijdssignaal nog even buiten beschouwing. Dat 
is ook de reden dat in formule 3.5 Va(w) in principe voor een oneindig aantal frequenties moet worden bepaald. 
Later zullen we dieper ingaan op de discretisatie en sampling in zowel tijd- als frequentiedomein. 

De experimentele opzet voor het meten van een impedantiespectrum in het tijddomein is gegeven in figuur 
3.2. Bij deze opstelling wordt het excitatiesignaal gegenereerd door een 12-bits DAC met een snelheid van 

Excitatiesignaal 

Generator (DAC) 
80MS/s 

PC 

~--:> Zdut(oi) ___ .,, 

I 

DUT 

V,(t) 

Meetkaart (ADC) 
2 kanalen 
50MS/s 

Zserie(oi) . - - 1 

Figuur 3.2: Schematische weergave van de opstelling voor de tijddomeinmeting. 

80 Megasamples per seconde (MS/s). De spanningssignalen va(t) en vb(t) worden gemeten met behulp van 
een 2-kanaals 12-bits ADC met een snelheid van maximaal 50MS/s. In het circuit wordt naast een weerstand 
ook een condensator in serie met de piezo geschakeld. De reden hiervoor is dat een piezo zich over een groot 
deel van het spectrum gedraagt als een condensator. Door de piezo in serie te schakelen met een condensator, 
welke een vergelijkbare capaciteit heeft als de piezo, zullen de spanningen in a en b het gevoeligste zijn voor 
een verandering van de impedantie van de piezo. Dit komt aan de signaal/ruisverhouding ten goede. Een 
wiskundige afl.eiding hiervoor wordt gegeven in bijlage B. 

Het elektrische contact met de elektroden van de piezo wordt gemaakt door middel van een probetafel. 
Het positioneren van het piezo-plaatje onder de probes gebeurt door middel van een NewPort stappenmotor 
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welke zowel in horizontale als in verticale richting een nauwkeurigheid heeft van ca. 5 µm. In figuur 3.3 is 
schematisch weergegeven hoe de probes, welke contact maken met de twee elektroden van de piezo, via de 
seriecomponenten en een drietal coaxkabels zijn verbonden met de meet- en generatorkaart. De stroom welke 
door de piezo en de seriecomponent loopt zal voor het grootste deel door de met rood aangegeven geleider 
worden aangeleverd en door de met blauw aangegeven geleider worden afgevoerd. Doordat de meetkaart een 
ingangsimpedantie heeft die vele malen groter is dan de impedantie van de piezo en de seriecomponent zal er 
vrijwel geen stroom naar de meetkaart lopen. 

Piezo met elektroden 

Meetkaart ·, 
kanaal b 

Meetkaart 
kanaal a 

Generator 

Figuur 3.3: Schematische weergave van de verbinding van de probes met de meet- en generatorkaart door middel van 
coaxkabels. 

3.2 Keuze van het excitatiesignaal 

Bij het ontwerp van een excitatiesignaal zijn er twee belangrijke voorwaarden: 

1. Het signaal moet de "juiste" frequentie-inhoud te bezitten, waarbij de amplitudes van de harmoni
schen allemaal voldoende groot zijn. We willen namelijk voor iedere frequentie een vergelijkbare sig
naal/ruisverhouding bereiken welke voldoende groot is. 

2. De maximale waarde van het signaal mag niet te groot zijn zodat de piezo in het lineaire gebied wordt 
aangeslagen. 

Een bekend en makkelijk hanteerbaar signaal dat aan onze voorwaarden voldoet is de zogenaamde multisinus 
(zie [GOD93]), welke wordt gedefinieerd als 

F 

v(t) = LAk sin(27rfkt + cPk), t = O .. T. (3.6) 
k=l 

Hierbij is fk de frequentievector welke alle harmonischen bevat welke zich in het signaal moeten bevinden. De 
amplitudevector Ak geeft de amplitude van deze frequentiecomponenten weer en <Pk de fase van iedere sinus. 
In feite is dit niets anders dan een optelling van sinussignalen met de frequenties die we nodig hebben. Dit 
signaal voldoet aan de bovenstaande twee voorwaarden en heeft tevens nog een extra voordeel. We gaan eerst 
op deze twee voorwaarden in (1 en 2) en behandelen vervolgens het extra voordeel (3). 
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1. De frequentie-inhoud van het signaal is eenvoudig en exact vast te leggen door de keuze van fk. Daar
bij moet echter de periodiciteit van het signaal worden gewaarborgd door f k zo te kiezen dat iedere 
sin(2rr fkt + <h) over de lengte Teen geheel aantal periodes bevat. Voor de frequentievector betekent dit 
dat deze uit veelvouden van de laagste frequentie 1/T client te bestaan: 

n 
fk = T' n= 1,2,3, ... (3.7) 

De periodiciteit heeft twee voordelen: 

(a) Als eerste wordt hiermee voorkomen dat we last hebben van spectrale lek, terwijl we toch een signaal 
kunnen gebruiken met een eindige lengte. Dit lekeffect treedt op als het signaal niet-periodiek is, 
waarbij de frequentie van het signaal in het frequentiedomein als het ware uitgesmeerd wordt. Met 
niet-periodiek bedoelen we hier dat het niet mogelijk is om het signaal bij herhaling continu voort 
te zetten. Zie figuur 3.4 voor een voorbeeld waarbij het spectrum van een periodiek signaal naast 
dat van een niet-periodiek signaal is geplaatst. 
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Figuur 3.4: Schematische weergave van de spectrale lek van een niet-periodiek signaal vergeleken met een periodiek 
signaal. 

(b) Het tweede voordeel is dat inslingerverschijnselen van de p1ezo vermeden kunnen worden. Dat 
gebeurt namelijk doordat een doorlopend signaal wordt gegenereerd waarbij een aantal (dezelfde) 
signalen voortdurend herhaald worden. Op het moment dat de generator start met het genereren 
van het signaal zal de piezo eerst inslingeren. Er kan pas na deze inslingertijd gemeten worden. 
Door de periodiciteit is het ook werkelijk toegestaan de signalen te herhalen. 

2. Het minimaliseren van de maximale waarde van het signaal wordt gerealiseerd door de fasevector <Pk te 
varieren. Een manier om de kwaliteit van deze minimalisatie uit te drukken is door de zogenaamde 
piekfactor1, welke wordt gedefinieerd door 

. kf Vmax - Vmin 
pie actor = rr; , 

2v2Vrms 
(3.8) 

waarbij Vmin, Vmax en V rm s respectievelijk het maximimum, minimum en de rms-waarden (rms=Root 
Mean Square) van v(t ) zijn. De normalisatiefactor 2J2 in de noemer zorgt ervoor dat de piekfactor 
van van een enkele sinusgolf gelijk is aan een. Het doel bij het optimaliseren van het signaal is dus het 
minimaliseren van de piekfactor. 

1 In de litcra tuur wordt ook we! gebruikt gcm aakt van de zogcnaamdc crest-factor. Deze liceft ee n minder eenvoudigc dcfiniti e, 
maar is we! voor meerdcre soorten signalen bruikbaar . In het specifieke geva l van een multisinus vo ldoe t de piekfac tor ook. 
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3. Een extra voordeel van een multisinus is de vrije keuze van de amplitudevector. In eerste instantie 
kiezen we een vlak spectrum zodat alle waarden voor Ak gelijk aan een zullen zijn. Eventueel kan de 
vorm van dit spectrum worden aangepast als blijkt dat de invloed van ruis bij bepaalde frequenties groter 
is. Dan kunnen we deze frequenties een grotere amplitude geven zodat de signaal/ruisverhouding aan 
de gewenste grootte voldoet. Een andere reden kan zijn dat een bepaald deel van het spectrum bij de 
analyse belangrijker is clan een antler deel. 

In het softwarepakket Matlab is een procedure aanwezig voor het ontwerpen van een optimale multisinus. 
Deze procedure msinclip.m maakt gebruik van een iteratieprocedure waarbij telkens wordt overgeschakeld 
tussen tijddomein en frequentiedomein ([OUD88] en blz. 156-158 [GOD93]). Daarbij wordt in het tijddomein 
een deel van de extreme waarden van het signaal afgevlakt. Van dit afgevlakte signaal wordt vervolgens het 
frequentiespectrum bepaald (aan de hand van een FFT), waaruit een nieuwe amplitudevector en fasevector 
volgt. Een nieuw tijdsignaal wordt berekend aan de hand van deze nieuwe fasevector, maar met de startwaarden 
van de amplitudevector. Deze amplitudevector is immers gedefinieerd (zie vorige alinea) en blijft dus constant. 
Vervolgens worden deze stappen herhaald, totdat de fasevector naar een bepaalde waarde convergeert. 

Om deze procedure te illustreren gebruiken we een voorbeeld waarbij in een tijdssignaal van 1 seconde een 
multisinus wordt gegenereerd met frequenties van 1 t/m 20 Hz met stapjes van 1 Hz en amplitude gelijk aan een. 
In Figuur 3.5 is het tijdssignaal voor en na de optimalisatie weergegeven. In de figuur is te zien dat het signaal 
door deze faseverschuivingen meer over het tijdsbestek wordt "uitgesmeerd". De piekfactor voor optimalisatie 
is gelijk aan 2. 79 terwijl deze na de optimalisatie 1.01 bedraagt. Dit geeft aan dat wanneer we bijvoorbeeld 
een excitatiesignaal will en maken met een maximale waarde van 1 V, de diverse frequentiebijdragen ongeveer 
een factor 2.4 grotere amplitude hebben voor een geoptimaliseerd signaal ten opzichte van een signaal met alle 
fases gelijk. Deze factor is nog veel groter als het signaal een veel groter aantal harmonischen bevat. 
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Figuur 3.5: Voorbeeld van een signaaloptimalisatie van 20 harmonischen. De amplitude-vector is voor beide weerge
geven signalen gelijk. De fase-vector verschilt echter. 

3.3 Sampling en discretisatie 

Aangezien de generatie van het excitatiesignaal en het meten van de spanningssignalen gebeurt met behulp van 
respectievelijk een DAC en ADC dienen we het begrip sampling in beschouwing te nemen. We gaan dieper in 
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op de keuze van de samplesnelheid en het aantal meetpunten waarin een enkele signaallengte wordt verdeeld: 

1. Als het samplen van een signaal met reguliere intervallen !::it gebeurd, dan zullen frequentiebijdragen die 
in het continue signaal boven de Nyquist frequentie f A = 1/2/::it liggen zich na de (discrete) Fourier
transformatie manifesteren als frequenties beneden f A. Dit effect staat bekend als aliasing (zie [GOD93]) 
en treedt altijd op als een signaal wordt gesampled. Voor de keuze van de sample-snelheid van de DAC en 
ADC is het ·\.an belang dat deze beide een samplefrequentie hebben welke minimaal tweemaal zo groot is 
als de maximale frequentie welke we willen meten. Bovendien is het belangrijk om het excitatiesignaal te 
filteren zodat zoveel mogelijk frequenties boven f A worden verwijderd. Wat de keuze van de apparatuur 
betreft: de samplesnelheid van de meetkaart (ADC) bedraagt 50 MS/s, wat betekent dat we frequenties 
tot 25 MHz zouden kunnen meten. Dit voldoet ruim aan de specificaties. De generatiesnelheid van DAC 
bedraagt 80 MS/s, een sneiheid die ruim boven de maximaal te genereren frequentie ligt. 

2. Het aantal meetpunten volgt uit N = T /!::it. Door sampling wordt de Fourier-transformatie van formule 
3.5 vervangen door de discrete Fourier-transformatie, ofwel in het kort DFT: 

N 

V(k) = DFT(v(n)) = ~ L v(n)e- ji(n-Il, k = 0, 1, 2, ... , N - l. 
1 

(3.9) 

Hierbij komt V(k) overeen met de spectrale component bij frequentie f = fs · k/ N en v(n) komt overeen 
met de signaalwaarde op tijdstip t = T · n/N. Om de numerieke berekening van de DFT te versnellen 
maken we gebruik van de Fast Fourier Transform, meestal FFT genoemd[PRE88]. We gebruiken de 
meest optimale F FT procedure die gebruikt wordt bij de voorwaarde dat N = 2n, met n een integer. 
Deze beperking in de keuze van N geeft ons ook direct een beperking in de keuze van de samplesnelheden 
van de generator fgen en van de meetkaart !meet · Aangezien een meting net zo lang moet duren als de 
signaaltijd T moet aan de voorwaarde 

fgen/ !meet =integer (3.10) 

worden voldaan. Hierbij rijst een probleem, aangezien de maximale f gen = 80 MS/sen !meet= 50 MS/s 
bedraagt (en 40 MS/s bij onze meetkaart niet mogelijk is). We zullen in paragraaf 3.5 toelichten hoe dit 
probleem wordt opgelost. 

De invloed van discretisatie wordt bepaald door de waarde van een Least Significant Bit (LSB). Daarbij 
gaat het erom de invloed af te schatten van deze discretisatieruis op de waarde van een spectraalcomponent 
V(k). In het tijddomein is volgens [KES96] de rms-waarde (root mean square) van de discretisatieruis gelijk 
aan q/v'f.2, waarbij q de waarde is van de LSB. Indien er alleen sprake is van discretisatieruis zullen de gemeten 
signalen v;:'(n) of v;:'(n) gelijk zijn aan 

(3.11) 

waarbij v( n) het ruisloze spanningssignaal is en r( n) de discretisatieruis waarvoor geldt rms [r( n)] = q/ ../0.. 
In het frequentiedomein schrijven we dit als: 

Va'J,(k) = V(k) + R(k) , (3.12) 

met R(k) = DFT [r(n)]. Het ruisaandeel kan afgeschat worden door de rms-waarde van R(k) te bepalen. Dit 
is echter niet triviaal aangezien niet duidelijk is hoe het spectrum van de discretisatieruis eruit ziet. Uit p. 
167 van [GOD93] blijkt dat onder de voorwaarde dat het spectrum van de discretisatieruis ongeveer vlak is, 
geldt dat 

rms [R(k)] ~ rms [r(n)] _ 
N 

(3.13) 

Uit diverse numerieke modellen in Matlab is gebleken dat het spectrum van de discretisatie als redelijk 
vlak is te benaderen zodat formule 3.13 geldig is. Hieruit kunnen we concluderen dat de hoeveelheid ruis in 
het frequentiedomein een factor N kleiner is dan in het tijddomein. Daar staat tegenover dat de amplitude 
van iedere harmonische ongeveer een factor 200 kleiner is dan de maximale waarde van het tijdssignaal voor 
een signaal met een groot aantal frequenties (> 200), ofwel R(k) ~ 260 max [r(n)] . Deze factor wordt in de 
volgende paragraaf toegelicht (zie ook tabel 3.4). De signaal/ruisverhouding in het frequentiedomein kunnen 
we dus afschatten als 
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1. 

R(k) r(n)/200 
----:::::: ------
rms [R(k)] rms [r(n)] /N 

N r(n) 
200 rms [r(n)]' 

(3.14) 

wat resulteert in een verbetering van de signaal/ruisverhouding met een factor 5000. We dienen hierbij 
te vermelden dat deze berekening ook geldig is als de ruis groter is dan de discretisatieruis. De enige 
voorwaarde is dat het ruisspectrum ongeveer vlak dient te zijn. In hoofdstuk 4.4 gaan we dieper in op 
de ruisbijdrage in de tijddomeinmeting. 

3.4 Lineaire en logaritmische frequentievector 

Samengevat kunnen we zeggen dat de uiteindelijke specificaties van het excitatiesignaal hoofdzakelijk bepaald 
worden door: 

• De maximale frequentie van het signaal die niet hoger mag zijn dan de helft van de samplefrequentie van 
de meetkaart (aliasing) . 

• De maximale frequentieresolutie (zie formule (3.7)) welke we in het te meten spectrum willen bereiken, <lit 
kan uitgedrukt worden in de minimale frequentiestap fstap · Deze bepaalt namelijk de tijdsduur van bet 
signaal: T = 1/ fstap· Deze tijdsduur wordt echter beperkt door de geheugencapaciteit van de generator. 
Als we gebruik maken van de maximale generatiesnelheid (80MS/s) en de maximale geheugencapaciteit 
(1 MS)2 vinden we f stap = 80 · 106 /220 = 76.3 Hz. 

Als we voor de experimenten uitgaan van een frequentiegebied van 10 kHz tot 5 MHz is deze resolutie van 
76 Hz voldoende groot. De piekbreedte bij de laagste resonantiefrequentie (bij ±30 kHz) is namelijk ongeveer 
1000 Hz, zodat zo'n 13 meetpunten op dit interval van 1000 Hz liggen. Voor hogere frequenties is deze resolutie 
zelfs groter dan nodig is, aangezien het verschil tussen de resonantie- en antiresonantie evenredig is met de 
frequentie (zie formule 2.40 uit de theorie) . We kunnen er daarom ook voor kiezen om een logaritmische 
frequentievector te ontwerpen waarbij de frequentieafstand bij toenemende frequentie in gehele meervouden 
van fstap toeneemt. Doordat het signaal daardoor uit minder harmonischen wordt opgebouwd zal de grootte 
van iedere harmonische groter zijn (als v(t) is genormaliseerd zodat max(v(t)) = 1) en daardoor resulteren een 
betere signaal/ruisverhouding . 

Om het verschil tussen een lineaire en logaritmische frequentievector te onderzoeken hebben we beide 
signalen ontworpen en geoptimaliseerd. Zie bijlage A voor de wijze waarop dit ontwerp plaatsvindt. In 
tabel 3.1 is voor deze twee signalen de frequentieafstand, het totale aantal frequenties waaruit het signaal is 
opgebouwd en de amplitude per frequentie weergegeven. Daarbij wordt uitgegaan van een genormeerd signaal, 
zodat max(v(t)) = 1. 

Type frequentievector: f::..f , !age f aantal frequenties amplitude per frequentie 
(bij max v(t ) = 1) 

Lineair fstap = 76, 295 Hz. 65406 3.7 . 10 · :5:::::: 1/270 
Logaritmisch f stap op lop end naar 66 · fstap 5132 5.3. 10- ;j :::::: 1/ 190 

Tabel 3.1: Verschillende aspecten van de lineaire en logaritmische frequentievector. 

Opvallend is het feit dat een signaal met lineaire frequentievector relatief weinig verschil vertoont in amplitude 
per harmonische vergeleken met de logaritmische frequentievector. Dit terwijl het aantal frequenties wel zo'n 
13 keer zo groot is. We dienen nog verder experimenteel te onderzoeken welk signaal het beste voldoet. In A 
is een aantal excitatiesignalen met de bijhorende Fourier-getransformeerden afgebeeld. 

3.5 Meetproced re 

Een tijddomeinmeting bestaat over het algemeen uit drie onderdelen: de voorbereiding, de meting en de 
verwerking van de gegevens waaruit het daadwerkelijke impedantiespectrum volgt. De voorbereiding houdt 

2 In de specificaties van de generator- en meetkaart geldt voor de samplesnelheid da t 1 MS/s= 106 S/s, terwijl voor de 
geheugencapaciteit geldt dat 1 MS= 220 S= 1.048.575 S. 
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het ontwerpen van het excitatiesignaal in en keuze van de instellingen van de apparatuur. Het excitatiesignaal 
wordt in Matlab ontworpen en in een text-file opgeslagen in een vorm welke leesbaar is voor de generator. 

De daadwerkelijke meting wordt in het geheel bestuurd door het programma Spectrack, dat eenvoudig in 
een Windows-omgeving is te besturen. Figuur 3.6 bevat een blokschema waarin wordt weergegeven hoe een 
meting verloopt. Hierbij wordt het eerste deel, namelijk het ontwerp van het excitatiesignaal, het invoeren van 
de apparatuurinstellingen en het geven van het startsignaal door de experimentator uitgevoerd. Het overige 
dee! van de meting wordt volledig automatisch door de software uitgevoe~d. 

Samplttfreqi1enti.: 
A.anla/meetpunlen 

Filenaam Jiguoa/ 
f ·0 11~ range 
Filter 

Input: 

Samplefequenlie 
A.anta/ meelJ111nlen 
Filmoam mttl irtgm 
I Oltage range 
Aanta/ herha/ing,en 

lnladen van het 
excitatiesignaal in 

geheugen van generator 

Generator genereert 
excitatiesignaal in de 

herhalingsmode 

. . .. -t: ... . 

Sia op als text-file 

Triggerpuls naar meetkaart 
Triggerpuls bij begin van t--------- -..c 

het signaal 

STOP 
Ja 

Nee 

Ja 
Stuur "stop"- Schrijf meetdata in 
trigger naar - ---< fi le 
generator 

Ontwerp 
excitatiesignaal 

(in matlab) 

Nee 

Meetkaart wacht op 
trigger van generator 

Ja 

Start meting van 
spanning in kanaal A 

en B 

Is aantal herhalingen 
voltooid? 

Nee 

Figuur 3.6: Blokschema met de verschillende stappen zoals deze bij een tijddomeinmeting worden uitgevoerd. 

De verwerking van de gegevens welke gebeurt in een Matlab-script is in een blokschema weergegeven in 
3.7. Hierbij dienen we de onderdelen "inkorten en resamplen " en " selecteer frequenties uit frequentievector 
" verder toe te lichten: 

• Als we gebruik willen maken van een maximale generator- en meetsnelheid van respectievelijk 80 MS/s 
en 50 MS/s hebben we het probleem dat de verhouding tussen deze twee snelheden geen geheel getal is 
(zie formule (3.10)). Aangezien de iets lagere geschikte meetsnelheid van 40MS/s met onze meetkaart 
niet mogelijk is, kiezen we ervoor de metingen in te korten en te resamplen. Deze procedure, welke 
schematisch is weergegeven in figuur 3.8, bestaat in eerste instantie uit het resamplen van de meetdata 
met een factor 4/5 zodat het lijkt alsof met 40 MS/s gemeten is. Vervolgens wordt het laatste 3/8e 
dee! van de metingen weggegooid zodat precies de metingen van een enkele signaaltijd T = 13, 1 ms 
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Haal meetgegevens op in 
matlab 

llt(signaal a) 
llt(signaal b) 

Selecteer frequenties --~ 
uit frequentievector 

Bepaal impedantie: 

Z(f) = Z (f)v.u.J-V,(f.) 
" '""' ' V,(f,) 

Plot Z(f,) tegen /, 

Figuur 3. 7: Blokschema van de verwerkingsstappen van de meetdata. 

overblijven3 . 
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• Het onderdeel "selecteer frequenties uit frequentievector" is in het blokschema weergegeven omdat na 
de FFT van een gemeten signaal het spectrum bij ALLE meervouden van fstap wordt bepaald. Het 
excitatiesignaal is bij een logaritmische frequentievector echter uit een beperkt aantal meervouden van 
fstap opgebouwd (zie ook bijlage A). Aangezien alleen deze selectie van frequenties een zinnig resultaat 
oplevert worden na de F FT van signaal a en b de overige frequenties uit de spectra verwijderd. 

Het laatste deel van de verwerking bestaat uit het berekenen van de piezo-impedantie en het opslaan van 
de gegevens. Daarbij is het van belang de impedantie van de elektronische component in serie goed te kennen. 
De bepaling daarvan gebeurt door middel van een kalibratieprocedure. In paragraaf 4.4 wordt verder ingegaan 
op de kalibratie van de opstelling. Verder wordt in <lit hoofdstuk behandeld wat een aantal testen met de 
nieuwe meetmethode aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid hebben opgeleverd. 

3 Er wordt bewust voor de volgorde van eerst resamplen en daarna inkorten gekozen. De reden doorvoor is <lat de resarnple
procedure van lV!atlab een filter gebrnikt die het signaal verlengt met nulwaardes. De resample-waardes aan het eind zullen 
daardoor afwijken (zie oak de Matlab handleiding [::YlAT99]) . In <lit geval is <la t geen probleem aangezien na het resamplen het 
laatste dee! van de data wordt weggegooid . 
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t=() t=l3,lms 

Figuur 3.8: Schematische weergave van het inkorten en resamplen van het gemeten signaal. 



Hoofdstuk 4 

K waliteit van de tijddomeinmeting 

Voor het testen van de tijddomeinmeting gebruiken we een multilaags piezo-plaat zoals deze bij Oce door de 
producent wordt aangeleverd (afmetingen: l x b x h=46.5 x 10 x 0.5 mm). Zoals in de inleiding is gesteld 
hebben we ons als doel gesteld voor deze multilaags piezo-plaat een ingangscontrole te ontwikkelen. Daarom 
is het relevant is de tijddomeinopstelling voor het meten van dit soort geometrie geschikt te maken. In figuur 
4.1 is een spectrum weergegeven van een multilaags piezo-plaat gemeten met de tijddomeinopstelling. Hierbij 
is een signaal gebruikt van 13 ms. dat met 80 MS/s is gegenereerd en met 50 MS/sis gemeten (zie paragraaf 
3.5). Er zijn geen herhalingsmetingen uitgevoerd. Ter vergelijking is het spectrum gemeten met de HP 
impedantieanalyser weergegeven. 
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Figuur 4.1: Fase en modulus van de impedantiespectra, gemeten met de tijddomeinmeting en de HP impedantieana
lyser. Bij hogere frequenties zijn verschillen waar te nemen. 

Uit de figuur valt in eerste instantie op te maken dat de resultaten van de tijddomeinmeting in grote mate 
overeenkomen met de meting van de HP impedantieanalyser. Er zijn echter ook verschillen aan te wijzen. Een 
in de figuur duidelijk herkenbaar verschil is het impedantieverschil voor frequenties boven 1 MHz. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door parasitaire effecten van de bekabeling, probes en elektroden. 

In onderstaande uitzetting over de kwaliteit van de tijddomeinmeting zullen we allereerst ingaan op wat 
de tijddomeinmeting ons aan snelheid, resolutie en nauwkeurigheid heeft opgeleverd (ten opzichte van de HP 
impedantieanalyser). Daarin zit namelijk de reden dat deze meetmethode is ontwikkeld. Als tweede belichten 
we de betrouwbaarheid van de meting, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag of de gemeten impedantie 
gelijk is aan de werkelijke impedantie van de piezo. Daarbij is de bepaling van de impedantie van de serie 
component van belang (zie hoofdstuk 3.1 en figuur 3.2). Bovendien komen hierbij de parasitaire effecten aan 

33 
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bod. Een vierde belangrijk aspect bij de impedantiemeting van een piezo-materiaal is de reproduceerbaarheid 
van een meting. Het blijkt namelijk dat bij een piezo onder belasting (van bijvoorbeeld probes) door afwijkende 
randvoorwaarden het impedantiespectrum verschilt van het spectrum van een piezo zonder belasting. De 
reproduceerbaarheid is onderzocht en wordt ook in paragraaf 4.5 verder toegelicht. 

4.1 Snelheid 

De totale meettijd van een tijddomeinmeting is afhankelijk van de signaaltijd T, de inslingertijd, het aantal 
herhalingsmetingen n en de dataverwerkingstijd van de PC. Voor de meting zoals deze hierboven is beschreven 
kunnen we het volgende zeggen over de tijdsduur van deze ondeOO.elen: 

• De signaaltijd T is gelijk aan de inverse van de kleinste frequentieresolutie. Voldoende resolutie wordt 
behaald bij 76 Hz (zie paragraaf 3.4) wat overeenkomt met een signaaltijd van 13 ms. Voor n > 1 wordt 
de signaaltijd gelijk aan n · 13 ms. 

• De inslingertijd wordt bepaald aan de hand van de formule voor de inslingertijd van een elastisch medium 
met verliezen (zie [AUL73] p. 92): 

1inslinger = Q / J res' (4.1) 

met fre• de resonantiefrequentie en Qm de mechanische kwaliteitsfactor behorende bij de trillingmodes 
bij !res· De maximale inslingertijd wordt dan bepaald door de laagste resonantiefrequentie (± 30kHz) 
en bijbehorende kwaliteitsfactor Q (zie formule (2.33)) wat resulteert in 

max(1inslinger) < 6.6ms, (4.2) 

waarbij Q < 200 wordt aangenomen (zoals uit de metingen blijkt). 

We voldoen dus aan deze inslingertijd als we daarvoor een enkele (gehele!) signaaltijd=13ms gebruiken1 . 

Als we vervolgens uitgaan van een meting zonder herhalingsmetingen zal het daadwerkelijke meten slechts 
26 ms duren. De inslingertijd blijft gelijk als n > 1 aangezien het signaal zonder onderbreking wordt 
herhaald. 

• De dataverwerking is het meest tijdrovende dee) en kan worden opgesplitst in de volgende onderdelen: 

- Het wegschrijven van de meetgegevens in een text-file. Dit kost ongeveer 15 s. Voor n > 1 neemt 
deze tijd waarschijnlijk evenredig toe. 

- Het inlezen van deze text-file in Matlab. Dit kost ongeveer 40 s. Voor n > 1 neemt deze tijd 
waarschijnlijk weer evenredig toe. 

- Tweemaal een FFT-procedure van ieder ~ MS: Dit kost ongeveer 4 s. Als in het tijddomein wordt 
gemiddeld zal voor n > 1 de FFT-tijd gelijk blijven. 

Het is duidelijk dat het wegschrijven en het inlezen van de text-files de meest tijdrovende onderdelen zijn. 
Hier is veel tijdswinst te behalen door de software de data direct binair naar Matlab weg te laten schrijven. 
Daarbij kunnen middelingen eventueel direct worden uitgevoerd. Het is veel lastiger nog extra tijdswinst te 
behalen bij de FFT-procedure. Eventueel kan voor een snellere PC worden gekozen of een snellere FFT
procedure via een antler softwarepakket dan Matlab. In de toekomst zal nog verder worden onderzocht hoe 
deze tijdswinst gerealiseerd kan worden. Dit valt buiten het kader van dit afstudeeronderzoek. Vooralsnog 
kunnen we concluderen dat de tijddomeinmeting zonder dataverwerking een factor duizendmaal sneller is dan 
een meting met een HP impedantieanalyser met dezelfde resolutie (26 ms ten opzichte van 40 s, zie hoofdstuk 
1). De snelheidswinst inclusief dataverwerking is lastig af te schatten aangezien het onduidelijk is hoeveel 
winst er nog bij de tijddomeinmeting is te behalen. 

1 Zoals in hoofdstuk 3.2 is uiteengezet kan een meting pas gestart worden bij het begin van een excitatiesignaal. 



4.2. RESOLUTIE 35 

4.2 Resolutie 

Het begrip resolutie wordt hier gedefinieerd als de stapgrootte van de frequenties waarbij de impedanties 
worden gemeten. De eis die we bij de tijddomeinmeting aan de resolutie hebben gesteld, is dat het aantal 
meetpunten op het interval Yan resonantie tot anti-resonantie voldoende groot is, zodat de positie van de piek 
en het dal met grote nauwkeurigheid kunnen worden bepaald ( <13). Volgens deze eis is ook de logaritmische 
frequentievector ontworpen aangezien we van tevoren al ongeveer kunnen afschatten hoe breed de piek zal zijn 
(zie bijlage A). 

In de linkergrafiek van figuur 4.2 is ingezoomd op de laagste resonantiepiek van het spectrum, waarbij 
zowel de meting van de HP impedantieanalyser (met 401 punten op het hele spectrum2 ) als die van de 
tijddomeinmeting is weergegeven. De rechtergrafiek geeft de kleinere resonantiepiek weer bij ongeveer 500kHz, 
ook gemeten met beide meetmethodes. Uit de figuur valt duidelijk af te leiden dat de frequentieresolutie van 
de tijddomeinmeting ruim voldoende is ( <0.23), terwijl deze bij de HP impedantieanalyser veel te laag is. 
Bij het inzoomen op andere pieken uit het spectrum blijkt de frequentieresolutie van de tijddomeinmeting 
voldoende groot te zijn om de kleinere pieken te detecteren. De posities van deze kleinere pieken kunnen later 
mogelijk van belang zijn bij het analyseren van impedantiespectra. Op dit moment zijn vooral de positie van 
de grotere pieken van belang. Aan de hand van deze pieken kunnen namelijk een aantal materiaalparameters 
worden bepaald (zie hoofdstuk 2.2). De tijddomeinmeting is wat resolutie betreft dus geschikt voor zowel de 
huidige toepassing als die van de toekomst. 
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Figuur 4.2: Twee grafieken waarbij is ingezoomd op de impedantiespectra gemeten met de HP impedantieanalyser en 
de tijddomeinmeting. De tijddomeinmeting heeft een voldoende grote resolutie. 

4.3 N auwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van een impedantiespectrum wordt hier gedefinieerd als de afwijking van een meetpunt bij 
een bepaalde frequentie rond de gemiddelde impedantiewaarde bij die frequentie3 . Voor het bepalen van de 
nauwkeurigheid van de tijddomeinmeting bekijken we in eerste instantie de afwijkingen van een meting in het 
tijddomein (van een enkel kanaal a). Omdat we uiteindelijk de resultaten in het frequentiedomein bepalen is 
het ook zinnig om het spectrum van deze afwijkingen te bekijken. De laatste stap bestaat uit het bepalen van 
de afwijkingen in het berekende impedantiespectrurn. Hierbij worden dus de afwijkingen van de metingen in 
beide kanalen gecombineerd. 

2 De HP lmpedantieanalyser kan slechts 401 frequenticpunten per spectrum meten. 
3 De gemiddelde impedantiewaarde kan onder andere worden bepaald door ccn aantal metingen te middelen. 
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De afwijking in het tijddomein kan eenvoudig worden bepaald aan de hand van een signaal met slechts 
een frequentie. De instellingen van de apparatuur zijn gelijk aan die van een meting met een multisinus en 
de opstelling is in de staat zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Daarbij wordt in kanaal a het signaal 
van de generator gemeten. De afwijking van <lit signaal wordt bepaald door het digitale signaal zoals <lat in 
de generator wordt ingelezen van het gemeten signaal in kanaal a af te trekken. In de bovenste grafiek figuur 
4.3 is <lit resultaat uitgezet tegen de tijd weergegeven. Het blijkt <lat de afwijking in het tijddomein dezelfde 
grootte heeft wanneer de meetkaart direct met de generatorkaart wordt verbonden. Hieruit blijkt dat deze 
afwijking voornamelijk wordt veroorzaakt door de generator en de meetkaart. 

De afwijking in figuur 4.3 kan opgedeeld worden in: 

1. Een deel met stochastische ruis, dit is weergegeven de boven linkergrafiek van figuur 4.3. De verhouding 
van de rms-waarde van deze ruis en het signaal heeft een grote van le-3 wat ongeveer overeenkomt met 
l.6q, waarbij q een least significant bit4 • 

2. Een niet-stochastisch deel, <lat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door niet-lineariteit van de generator 
en/of meetkaart. Dit dee! is weergegeven in de beneden rechtergrafiek van figuur 4.3. Daarin is te zien 
<lat bij grote signaalwaarden (de maxima en minima van de sinus) de afwijking van het signaal groter is 
dan op tijdstippen waar het signaal ongeveer nul is. 

Deze twee bijdragen opgeteld geeft dus weer de totale afwijking zoals in de bovenste grafiek van figuur 
4.3. 

Ook in het frequentiedomein is onderscheid te maken tussen een niet-lineair en een stochastisch deel van 
de afwijking. In figuur 4.4 is het spectrum van de bepaalde afwijking weergegeven. In het spectrum zijn 
duidelijk pieken te herkennen bij de grondfrequentie van het gebruikte signaal (ongeveer 900Hz) en een tweetal 
hogere orde harmonischen (bij 1800 en 3600Hz) . Dit is karakteristiek voor een niet-lineariteitseffect. Deze 
niet-lineariteit treedt in gelijke mate op wanneer de meetkaart direct met de generator is verbonden waaruit 
we concluderen <lat <lit effect door de apparatuur wordt veroorzaakt. Zie B voor meer informatie over niet
lineariteit van DAC's en ADC's. 

We volstaan nu met een afschatting van de invloed van dit soort afwijkingen op het uiteindelijk te bepalen 
impedantiespectrum. In het spectrum is duidelijk te zien dat de afwijking die door de niet-lineariteit wordt 
veroorzaakt het grootst is. Het stochastische dee! wordt daarom verwaarloosd. De grootteorde van de ver
houding van niet-lineariteitsafwijking ten opzichte van het signaal is gelijk aan 10- 3 zoals uit het spectrum in 
figuur 4.4 is af te lezen.Daarmee veronderstellen we <lat de totale verhouding tussen signaal en afwijking in het 
frequentiedomein van de orde 103 is. Een formeel bewijs is daarvoor niet te geven, maar deze veronderstelling 
blijkt redelijk te kloppen met de afwijkingen zoals we deze in het impedantiespectrum zien. 

De afwijking in het impedantiespectrum b.Z kunnen we bepalen door de afwijking van de meetpunten 
rond een soort van lopend gemiddelde te bepalen. In figuur 4.4 is de verhouding b.Z/Z weergegeven voor een 
impedantiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz bepaald met een lineaire en logaritmische frequentievector. We 
gaan eerst in op de logaritmische frequentievector. Voor de meting met een logaritmische frequentievector 
blijft b.Z/Z voor het gehele frequentiegebied ongeveer van gelijke grootte en rms(b.Z/Z) bedraagt ongeveer 
1/300. In bijlage B wordt een afieiding gegeven voor de relatie tussen de afwijking zoals deze in kanaal a en b 
wordt gemeten ( f:l Va,b) en hoe deze zich manifesteert in het impedantiespectrum: 

rms(lb.Z(f)I) = 
2

rms(lb.Va(f)I) 
2

rms(lb.Vi(f)I) 
IZ(f)I IVa(f)I + IVi,(f)I . 

(4.3) 

We gaan er vanuit dat de impedantie van de seriecomponent een vergelijkbare grootte heeft als de impedantie 
van de piezo (zie ook figuur 3.2 en de tekst daaronder). We kunnen dan schrijven: 

rms(lb.Z(f)I) = 4 rms(lb.Va(f)I) = 4rms( lb.Vi(f)I) ~ 4 ,_1 = -1 
IZ(f)I IVa(f)I IVi,(f) I 103 250' 

(4.4) 

wat ongeveer overeenstemt met de geschatte rms(b.Z/Z) uit de meting. 
Uit figuur 4.4 is bovendien af te leiden <lat een meting met een lineaire frequentievector een toenemende 

b.Z/Z verhouding heeft bij frequenties boven 1 MHz. Een mogelijke verklaring hiervoor is <lat we door het 
grotere aantal harmonischen in het excitatiesignaal (65403) meer last hebben van het niet-lineariteitseffect. 

4 Bij dcze m eting l1Ceft h et signaal een maximalc range van -1500q .. 1500q. 
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Figuur 4.3: Afwijking van het gemeten sinussignaal (900 Hz) in kanaal a. De rode stippellijn geeft het geschaalde 
sinussignaal weer. De onderste grafieken geven het stochastische en het niet-stochastische dee! van de afwijking weer. 
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Figuur 4.4: De verhouding !lZ/Z van een gemeten impedantiespectrum met behulp van een lineaire en een logarit
mische frequentievector. 

Daardoor zullen er meer hogere orde harmonischen zijn die elkaar overlappen. Verder onderzoek hiernaar 
moet nog worden uitgevoerd. Deze toename in /lZ bij de lineaire frequentievector is een reden om voor de 
logaritmische frequentievector te kiezen. 

Op dit moment is de verhouding tussen het gemeten impedantiespectrum en de afwijking (rms(Z//lZ)) ter 
grootte van ongeveer 250 voldoende groot om de meetmethode voor het door ons gestelde doel toe te kunnen 
passen. Daarbij is gebruik gemaakt van een logaritmische frequentievector en wordt bovendien het maximale 
spanningsbereik van de generator- en meetkaart optimaal benut. Dit wordt bereikt als de spanningsamplitude 
van iedere harmonische even groot is en het tijdssignaal maximaal over het spanningsbereik wordt verdeeld 
(door middel van signaaloptimalisatie). 

Een complicatie treedt hierbij echter op bij het meten van een piezo met een grote capaciteit. Deze heeft 
namelijk een vrij lage impedantie voor hogere frequenties ( <10). De generator zal bij een belastingimpedantie 
die van vergelijkbare grootte of lager is clan de uitgangsimpedantie (van 500) een uitgangspam1ing genereren 
waarvan de grootte afl1ankelijk is van de belastingsimpedantie. Ook al ontwerpen we een excitatiesignaal 
waarbij iedere harmonische dezelfde amplitude heeft, het is daardoor toch mogelijk dat de generator dit 
spectrum vervormt. 

Om dit op te lossen dienen we ervoor te zorgen dat de impedantiebelasting van de generator voor iedere 
frequentie ongeveer gelijk is. In figuur 4.5 is de spanningsbron van de generator weergegeven met 500 uit
gangsimpedantie waarbij de piezo samen met de seriecomponent de belasting vormt. Er wordt vervolgens een 
ohmse weerstand parallel geschakeld welke ongeveer gelijk is aan Zserie + Zpiezo· Daardoor ontstaat er een 
nieuwe totale belastingsimpedantie welke slechts varieert tussen 0.50 en 10 (in plaats van variatie tussen 10 
en 1000 zoals eerst het geval). Het resultaat is dat het spectrum van het excitatiesignaal als redelijk vlak uit 
de generator komt, de spanning is echter met een factor 5

1
0 gereduceerd. Dat is geen probleem aangezien het 

spanningsbereik van de meetkaart een factor 50 lager kan worden ingesteld. 
Een eventuele verkleining van /lZ kan worden bereikt door metingen te middelen. Door de periodiciteit van 

het excitatiesignaal is de meetmethode daar in principe voor geschikt (zie paragraaf 3.2). Enkele testmetingen 
hebben het volgende opgeleverd: 

• Het blijkt dat negen keer middelen /lZ reduceert met een factor 2.8~ J9. Dit verwachten we ook uit 
de statistische theorie dat N keer middelen de afwijking reduceert met een factor .JN (zie [BEN86]). 
Het is echter lastig te begrijpen dat juist de afwijking door niet-lineariteit door middelen kan worden 
gereduceerd. 

• Het maakt voor het resultaat in het bepaalde spectrum niet uit of er middeling plaatsvindt in het 
tijddomein of het frequentiedomein, beide methodes geven dezelfde rms-waarden van de afwijking. 
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Figuur 4.5: Eenvoudig schema waarin het parallel schakelen van een kleine weerstand is weergegeven. De belastings
impedantie wordt zo ongeveer constant gehouden en daardoor ook de spanning over de meetkring. 

Als de dataverwerking van de meetopstelling wordt verbeterd is het te overwegen het aantal middelingen 
te verhogen. Daarbij is het aan te bevelen de middelingen in het tijddomein uit te voeren zodat het aantal 
FFT-berekeningen hetzelfde blijft. 

4.4 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een gemeten impedantiespectrum geeft weer in hoeverre de meting (binnen de afwij
king) overeenkomt met het werkelijke impedantiespectrum. Daarbij is het van belang dat onderdelen van de 
elektrische schakeling die mogelijk invloed op de meting kunnen hebben gekwantificeerd worden. Aile moge
lijke afwijkingen hierin resulteren namelijk in systematische afwijkingen in het bepaalde impedantiespectrum. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee onderdelen van de schakeling die van belang zijn. Op de eer
ste plaats is het van belang de waarde van de impedantie van de seriecomponent goed te kennen evenals de 
betrouwbaarheid daarvan. Op de tweede plaats hebben de coaxkabels, de probes en de piezo-elektroden een 
impedantie die vooral voor hoge frequenties niet verwaarloosd mogen worden. Dit noemen we de parasitaire 
componenten. 

Betrouwbaarheid in relatie tot de seriecomponent 

Er zijn twee facetten belangrijk bij de bepaling van de impedantie van de seriecomponent Zserie. Op de eerste 
plaats dient de waarde van Zserie voor het frequentiegebied van 10 kHz tot 5 MHz nauwkeurig te worden 
bepaald. Op de tweede plaats dient de seriecomponent lineair te zijn, dat wil zeggen dat de waarde van Zserie 

onafhankelijk is van de spanning over de seriecomponent. 

1. Een eenvoudige manier om de waarde van Zserie te bepalen is door deze te meten met de HP impedan
tieanalyser. Aangezien het van belang is de waarde voor Zserie te kennen voor een zeer groot aantal 
frequenties is het echter bewerkelijk deze allemaal met de HP te meten. Om dit te voorkomen kan ge
bruik gemaakt worden van twee verschillende modellen waarmee Zserie voor iedere gewenste frequentie 
kan worden bepaald: 

• Bij het eerste model wordt de meting aan een model gefit dat de zuivere weerstand, capaciteit en 
inductie beschrijft: 

1 . 
Z(w) = R + -=--c + JWLparasitair· 

JW 
(4.5) 

De extra parasitaire inductie is toegevoegd omdat deze intrinsiek in de condensator (en weerstand) 
aanwezig is en voor frequentie boven 1 MHz niet verwaarloosd mag worden. Met behulp van dit 



40 HOOFDSTUK 4. KWALITEIT VAN DE TIJDDOMEINMETING 

model worden Rserie, Cserie en Lparasitair bepaald voor het volledige frequentiegebied (10 kHz-5 
MHz)5 . Het blijkt dat dit model binnen 33 overeenkomt met de gemeten Zserie (zie figuur 4.6). 

• Een minder eenvoudig maar beter model is een tweede orde overdrachtsfunctie: 

Z( ·w) = b(l) (jw)
2 + b(2)jw + b(3) 

J a(l) (jw)2 + a(2)jw + a(3) ' 
( 4.6) 

waarbij a(l, 2, 3) en b(l, 2, 3) complex zijn en met behulp van Matlab worden bepaald. Het blijkt dat 
dit model binnen 0,53 de gemeten Zserie beschrijft. In figuur 4.6 is de relatieve afwijking van het 
model van de meting voor het gehele frequentiegebied uitgezet. De reden dat het eenvoudige model 
meer van de meting afwijkt is vanwege het feit dat de condensator geen constante waarde heeft 
voor het gehele frequentiegebied (zie ook de specificatie [SPECC]). Het is dus in het belang van de 
nauwkeurigheid om voor het tweede (meer complexe) model met de tweede orde overdrachtsfunctie 
te kiezen. Model 1 is echter veel minder bewerkelijk dan model 2 aangezien de HP impedantiea
nalyser direct de waarden voor Rserie, Cserie en Lparasitair kan bepalen, terwijl voor model 2 een 
berekening in Matlab moet worden uitgevoerd. 

3~~~~:--~~~~,-~-,-~---;======;:o:;:=====:::;::::::::=::;:::==.:::::::;i 
- model met overdrachtsfunctie 
- eenvoudi model 
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Figuur 4.6: Relatieve afwijking van de gemeten impedantie van de seriecomponent ten opzichte van de twee modellen 
(uitgezet tegen de frequentie) . 

2. De lineariteit van de condensator wordt getest door de capaciteit te meten voor verschillende AC
spanningen. Het blijkt dat voor V AC = 0.05V t/m 2.0V de capaciteit binnen 0.053 constant is. Dit 
geldt echter alleen voor een gemetalliseerde polyester condensator. Een keramische condensator vertoont 
niet-lineariteiten welke groter dan 13 kunnen zijn. Om die reden is het van belang geen keramische 
condensator te gebruiken als seriecomponent. 

De lineariteit van de serieweerstand is ook getest. De waarde van de weerstand blijkt binnen 0.053 
constant te zijn voor spanningen van 0.05V t/m 2.0V. 

Betrouwbaarheid in relatie tot parasitaire componenten 

Tot zover zijn de elektrische invloeden van de bekabeling en elektroden niet meegenomen bij de bepaling 
van het impedantiespectrum. Deze effecten zijn direct herkenbaar in figuur 4.1 waarin een meting met de 
tijddomeinopstelling wordt vergeleken met de HP impedantieanalyser. In het faseplaatje zijn verschillen boven 
100 kHz waarneembaar terwijl voor IZI de tijddomeinmeting zich vanaf 1 MHz onderscheidt van de meting 
met de HP. Bovendien vertonen beide metingen van IZI een omslagpunt rond 1 MHz terwijl dit volgens de 
piezo-theorie niet wordt verwacht. 

5 Uiteindelijk wordt bij de b cpaling van d e pi~zo-irnpedantie bij de serie component de inductie wcggclatcn . Bij d e correctie 
voor d e parasita ire effectcn wordcn uamelijk alle aanwezig inducties verdiskontcerd . 
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Een verklaring voor dit verschijnsel is het feit dat de bekabeling en elektroden een weerstand- en inductie
component bevatten die tot nu toe niet zijn meegenomen in de bepaling van Z. Figuur 4.7 geeft schematisch 
weer waar in de elektrische schakeling zich parasitaire inducties en weerstanden bevinden. Hierbij wordt 

Figuur 4.7: Schematische weergave van de elektrische schakeling en het pi!!zo-element waarin de parasitaire compo
nenten zijn weergegeven. 

onderscheid gemaakt tussen 

• Lcoax 6 : de inductie van de coaxkabel 

• Rcontact : de weerstand van het probecontact 

• Retektrode : de weerstand van de piezo-elektrode 

• Letektrode 7 : de inductie van de piezo-elektrode. 

In de figuur is tevens weergegeven waar de spanning wordt gemeten, namelijk op de plaats waar de meetprobes 
contact maken met het elektrodemateriaal (dat is vlakbij de probes van de generator). Door de hoge ingangs
impedantie van de meetkaart zijn parasitaire effecten bij de meetprobes en de coaxkabels naar de meetkaart 
verwaarloos baar. 

Formule (3.1) die beschrijft hoe de impedantie van de piezo uit de gemeten Va(w) en Vi,(w) wordt bepaald 
kan na het meenemen van bovengenoemde parasitaire effecten geschreven worden als: 

Zmeet 
Z . Va(w) - Vt,(w) _ Z . ( ) Zpiiizo(w) + ZLelektrod.(w) + ZRe1cktrodJw) 

serie Vt,(w) - serie W Zserie(w) + ZLcoax (w) + ZRcontact (w) 
(4.7) 

Zpii!zo(w) + jwLetektrode + Retektrode 
1 + jwLcoax+Rroutqct 

Z.:1eri€ 

(4.8) 

Hieruit blijkt dat zowel de modulus als de fase van de bepaalde impedantie (Zmeet) af kan wijken van Zpii!zo(w). 
Het is mogelijk de parasitaire componenten te bepalen door bovenstaande for mule ( 4. 7) aan een (dee! van 

een) gemeten impedantiespectrum te fitten. Aan de hand van deze componenten kan dan een gecorrigeerde 

6 De parasitaire capaciteit van de coax wordt verwaarloosd. Zie appendix C voor cen afleiding van de impcdantie van ccn coax 
kabel. 

7Formeel dienen we ook nog de inductie te bepalen welke wordt veroorzaakt door de (niet-coaxiale) connectie tussen de probe 
en de serie-compouent. Deze component wordt meegcuornen in de hiergenoernde elektrode-inductie. 
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Zpii!zo(w) worden bepaald volgens: 

Va(w) - Vi(w) . . 
Zpiiizo = Vb(w ) (Zserie + JWLcoax + Rcontact) - JWLelektrode + Re1ektrode• (4.9) 

Bij de fit wordt niet het volledige gemeten impedantiespectrum gebruikt maar slechts een deel daarvan. Er 
zijn twee voorwaarden waaraan dat deel van het spectrum moet voldoen: 

1. De invloed van alle parasitaire componenten op Zmeet client voldoende groot te zijn, zodat deze daaruit 
met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. 

2. Het model van de piezo-impedantie Zpiezo(w) in het gekozen frequentiegebied client nauwkeurig te zijn. 
Dit is alleen mogelijk in een gebied waar geen resonanties optreden en de piezo zich zuiver capacitief 
gedraagt. 

Het blijkt dat in het frequentiegebied van 1 MHz t/m 2.5MHz voor een LSA-plaat aan bovenstaande twee 
voorwaarden is voldaan. In het impedantiespectrum is binnen dit frequentiegebied geen resonantie waar te 
nemen (voorwaarde 2). Bovendien blijkt na het uitvoeren van de fitprocedure dat de parasitaire componenten 
met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald ( voorwaarde 1). 

We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. In figuur 4.8 zijn de impedantiespectra van een meting 
Zmeet, de gecorrigeerde meting (na bepaling van de parasitaire componenten) en het spectrum van een pure 
capaciteit weergegeven. Hierbij is de waarde van de piezo-capaciteit bepaald uit de fit van bovenstaande 
formule (4.7) met de metingen voor het frequentiegebied van 1 MHz t/m 2.5 MHz. Uit de figuur blijkt dat 
de zuivere capaciteit de piezo binnen dit frequentiegebied goed beschrijft. Het relatieve impedantieverschil is 
kleiner dan 2%. Hiermee is aangetoond dat aan voorwaarde 2 is voldaan. 

102 ,--~~~~~~~~~-.--,~~~~~~~r-;:o:===============:c::::::==:::;-, 
- meting 
- gecorrigeerde meting 
- pure capaciteit 

frequentie (Hz) 

Figuur 4.8: Voorbeeld van een gecorrigeerde impedantiemeting vergeleken met de werkelijke meting en een pure 
capaciteit. 

Dat tevens aan voorwaarde 1 is voldaan kan aangetoond worden aan de hand van tabel 4.1 waarin de 
bepaalde parasitaire componenten met hun nauwkeurigheid zijn weergegeven. Uit de tabel blijkt dat (op 
de component Rcontact na) de parasitaire componenten met ongeveer 1 % nauwkeurigheid kunnen worden 
bepaald. Om verdere invloed van de nauwkeurigheid van de bepaalde componentwaarden te onderzoeken 
wordt een meting gecorrigeerd voor zowel de minimale als de maximale waarden van de componenten. In 
figuur 4.9 is l8Z/ZI voor het gehele frequentiegebied weergegeven, waarbij 8Z het verschil is tussen de gewone 
gecorrigeerde impedantie en de maximale of minimale impedantie (bepaald bij maximale of minimale waarden 
van de componenten). Hieruit blijkt dat de maximale afwijking van de gecorrigeerde impedantie gelijk is 
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Parasitaire componenten (en Cpii!zo) Waarde (bepaald uit fit) Relatieve nauwkeurig-
heid (95% fit betrouw-
baarheid} 

R elektrode 0.135 n 0.9% 
R eon tact 0.10 n 13% 

L etektrode 17.7 nH 0.9% 
L coax 94.7 nH 0.5% 
Cpii!zo 365 nF 1.1% 

Tabel 4.1: De waarden van de parasitaire componenten en de capaciteit van de pi!! zo die zijn bepaald uit een gemeten 
impedantiespectrum. 

aan ongeveer 2%8 . Deze maximale afwijking treedt vooral op bij 3.5 MHz, de plaats waar het dal van de 
dikteresonantie zich bevindt. Daarbij is de impedantie zo klein ( <30mf!) dat een exacte bepaling lastig is. 
De gecorrigeerde piek van de dikteresonantie heeft echter een afwijking kleiner dan 2%. Voor het overige 
frequentiegebied ( <1 MHz) is de afwijking kleiner dan 0.5%. 
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Figuur 4.9: Spreiding in het gecorrigeerde impedantiespectrum door spreiding in de bepaalde parasitaire componenten. 

Om een indruk te krijgen wat de invloed van deze afwijking is op de interpretatie van het spectrum 
verwijzen we naar paragraaf 5. Daarin wordt namelijk het impedantiespectrum gebruikt voor het bepalen van 
materiaalparameters. Doordat de spreiding in het gecorrigeerde spectrum (=l8Z/ZI) bekend is, kan ook een 
schatting worden gemaakt van de spreiding in de bepaalde materiaalparameters. 

4.5 Reproduceerbaarheid 

Bij het begrip reproduceerbaarheid wordt de vraag gesteld of een meting van het impedantiespectrum van een 
piezo na herhaling binnen de ruis hetzelfde zal zijn. Het blijkt <lat de positionering van de probes op de pi~o 
invloed heeft op het te bepalen impedantiespectrum. In deze paragraaf wordt op deze invloed dieper ingegaan. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• de x-positie van de probes, dit is de positie over de lengterichting van de elektroden. x=O wordt in het 
midden van de elektroden gedefinieerd. 

8 Hierbij wordt andere afwijkingen van de met ing buiten beschouwing gelaten. Deze percentages geven alleeu een indicatie van 
de nauwkeurigheid van de parasitaire correctie. 
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• de z-positie van de probes, <lit is de verticale positie. Een nauwkeurige definitie wordt later gegeven. 

lnvloed x-positie 

In figuur 4.10 zijn een aantal impedantiespectra van 1 t/m 5 MHz weergegeven die bepaald zijn bij een 
constante z-positie van de probes en variabele x-posities van -15 mm tot 15 mm met stapjes van 5 mm. Bij 
de resultaten in bovenste grafiek is geen correctie voor parasitaire componenten toegepast, <lit is wel gedaan 
bij de resultaten in de onderste grafiek. 

In de bovenste grafiek van de figuur kan gezien worden <lat het impedant iespectrum varieert voor verschil
lende x-posities. Dit verschil kan voor een groot deel worden verklaard door het verschil in elektrode weerstand 
bij de diverse probe-posities. Immers, als de probes zich aan de rand van de piezo bevinden zal de stroom 
gemiddeld een grotere afstand afleggen dan wanneer de probes zich in het midden bevinden. In figuur 4.11 is 
dit voor de duidelijkheid schematisch weergegeven. De pijlen in de figuur geven de richting van de stroom aan 
en + V en - V de positieve en negatieve potentiaal bij een probe ( welke met een rode stip is weergegeven). 

Voor deze verschillen in elektrodeweerstand kan worden gecorrigeerd door de correctieprocedure voor pa
rasitaire componenten zoals in de vorige paragraaf is beschreven. De onderste grafiek van figuur 4.10 geeft 
duidelijk weer <lat door deze correctie de impedantiespectra over elkaar heenvallen. Er is nog enige discrepant ie 
bij het dal bij 3.6 MHz. De impedantie van de piezo is bij deze frequentie zo laag dat een nauwkeurige bepaling 
niet meer mogelijk is. 

De resultaten van de correctie voor de parasitaire componenten geven een goed beeld van de elektrode
weerstand. Figuur 4.12 geeft de bepaalde elektrodeweerstand weer als functie van de x-posit ie van de probes. 
Daaruit is duidelijk af te leiden dat de elektrodeweerstand minimaal is als de probes zich in het midden 
bevinden en maximaal aan de randen. 

Invloed z-positie 

De z-positie wordt gedefinieerd als de verticale positie van het deel van de probe dat aan de vaste probekaart 
vastzit (niet de probepunt dus!) ten opzichte van het oppervlak van de piezo. Tevens is z = 0 gedefinieerd bij 
de situatie <lat de probepunt net het oppervlak de elektrode raakt. Een verandering van z betekent niet dat 
de probepunt zoveel dieper in de elektrode wordt geduwd, maar dat de probepunt met een grotere druk op de 
elektrode wordt gedrukt (waarbij de probe doorbuigt). 

Om de invloed van de z-positie van de probes te onderzoeken zijn impantiespectra (van 10 kHz tot 5 MHz) 
gemeten voor z = - 75 µm tot z = -375 µm in stapjes van 50 µm. In figuur 4.13 zijn de resultaten van de 
metingen weergegeven. De onderste grafiek bevat de resultaten na correctie voor de parasitaire componenten. 
Bij beide grafieken is op twee plaatsen van het spectrum ingezoomd om de verschillen bij diverse probeposities 
beter zichtbaar te maken. 

Een verklaring voor de invloed van de z-positie van de probes op het impedantiespectrum van de piezo is 
tweedelig: 

1. Enerzijds wordt bij variatie van de z-positie de druk van de probepunt op de piezo gevarieerd (mechanisch 
effect). Uit de piezo-theorie (zie hoofdstuk 2.2) volgt dat het impedantiespectrum kan veranderen onder 
invloed van een oppervlakte( druk)kracht. In de metingen is dit effect voornamelijk waar te nemen bij de 
resonantie bij 34 kHz zoals in figuur 4.13 is waar te nemen. De variat ie in druk veroorzaakt zowel een 
verschuiving in de frequentiepositie van de piek als een verschuiving over de [Z[-as. 

2. Naast deze mechanische invloed is er ook een elekt rische invloed. Bij variatie van de probedruk blijkt 
namelijk ook een verandering op te treden in contactweerstand. In figuur 4.13 is dit te herkennen 
als een verschuiving van het spectrum welke vooral bij hoge frequenties optreedt. Door te corrigeren 
voor parasitaire componenten (en dus ook voor de contactweerstand) kan deze verschuiving worden 
gereduceerd van 50m0 naar lOmO. In de figuur is tevens de bepaalde contactweersta nd voor verschillende 
probeposities weergegeven. Het blijkt <lat deze sterk begint af te nemen vanaf -125 µm en na -225 µm 
ongeveer constant blijft (en weer een beetje toeneemt). 

Aanbevelingen met betrekking tot de probe-positie 

De bepaling van de positie van de probes waarbij verwacht wordt dat de meting maximaal reproduceerbaar 
is, wordt gebaseerd op twee keuzes: 

1. Kies een x- en z-positie waarbij respectievelijk de elektrode- en contactweerstand zo klein mogelijk is. 
Daardoor zijn er minder correcties nodig voor parasitaire effecten. 
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Figuur 4.10: Impedantiespectra bepaald bij verschillende x-posities van de probes. In de onderste grafiek zijn de 
resultaten gecorrigeerd voor parasitaire componenten. 
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Probes in het midden (x=O) Probes aan de rand (x=-15mm) 

Figuur 4.11: Weergave van de afstand die de stroom over de elektroden van een pi~zo moet afleggen. De rode stippen 
geven de posities van de probes weer en de pijlen de richting van de stroom. 
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Figuur 4.12: Bepaalde contactweerstand bij verschillende x-posities van de probes. Uit de grafiek blijkt dat de 
contactweerstand minimaal is als de probes bij x=O worden gepositioneerd. 
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Figuur 4.13: De impedantie uitgezet tegen de frequentie van de drie lD-modellen die de vibratiemodes in de lengte-, 
breedte- en dikterichting beschrijven. Voor de plaatgeometrie is aangenomen: 1 x b x h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm. 
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2. Kies een x- en z-positie waarbij de elektrode- en contactweerstand zo ongevoelig mogelijk is voor een 
kleine variatie in de x- of z-positie. 

Deze twee keuzes zijn verenigbaar bij x=O en z=-250 µm zoals blijkt uit de grafieken van de elektrode- en 
contactweerstand in de figuren 4.13 en 4.12. Om de reproduceerbaarheid te testen zijn 10 impedantiespectra 
gemeten bij probeposities x=O en z=-250 µm waarbij telkens opnieuw contact wordt gemaakt met de elektro
den. In figuur 4.14 zijn de resultaten weergeven. Kleine verschillen zijn nog waarneembaar bij de piek bij 34 
kHz waarbij de variatie ongeveer 50 Hz bedraagt. De verschuiving bij hogere frequenties bedragen nog slechts 
10mf2 (zonder correctie) of 5mf2 (met correctie). Daarmee voldoet de tijddomeinopstelling wat nauwkeurigheid 
betreft aan bet gestelde doelen (zie hoofdstuk 1). In hoofdstuk 8 wordt dit verder bediscussieerd. 
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Figuur 4.14: lmpedantiespecta van een serie metingen waarbij lOx opnieuw contact is gemaakt bij x-positie=O en 
z-positie=-250µm. De grafieken aan de rechterzijde geven de verschillen weer tussen de metingen . Dit geeft een indruk 
van de reproduceerbaarheid. 



Hoofdstuk 5 

lmpedantiespectra van 1-laags 
piezoplaten 

In dit hoofdstuk worden gemeten impedantiespectra van 1-laags piezo-platen van verschillende afmetingen met 
elkaar vergeleken. Daaruit worden conclusies getrokken met betrekking tot het soort resonanties dat in deze 
spectra waarneembaar is. Vervolgens wordt er ingezoomd op een deel van het spectrum bij een bepaald type 
vibratiemode waarbij een ID-model wordt vergeleken met de meting. Door het toepassen van de kleinste
kwadraten-methode kan uit het model een aantal materiaalparameters worden bepaald. De nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid van deze bepaling wordt daarbij verder belicht. 

5.1 lnvloed van breedte- en diktevariatie bij 1-laags piezo-platen 

Voor een aantal 1-laags piezo-platen met verschillende geometrieen zijn de impedantiespectra bepaald voor het 
frequentiegebied van 10 kHz tot 6 MHz. De platen hebben een breedte van 10, 20, 30 en 40 mm en constante 
lengte=46.5 mm en dikte=0.5 mm. Bovendien is gemeten aan platen met een dikte van 0.5, 1.0 en 1.5 mm 
bij constante lengte=46.5 mm en breedte=lO mm. In de figuren 5.1 en 5.2 is de bepaalde impedantiespectra 
voor respectievelijk de verschillende breedtes en diktes weergegeven. Hierbij zijn de spectra telkens 2 decades 
verschoven over de IZl-as, zodat de verschillende spectra van elkaar kunnen worden onderscheiden. Bovendien 
is bij de weergegeven spectra een correctie voor parasitaire effecten uitgevoerd (zie paragraaf 4.4). We dienen 
hierbij te vermelden dat de metingen zijn uitgevoerd met de HP impedantieanalyser aangezien de tijddo
meinopstelling nog niet gereed was. Om een grotere resolutie te behalen is het frequentiebereik opgedeeld in 
vier delen waarbij voor ieder deel 401 meetpunten zijn bepaald1 . 

In de figuren 5.1 en 5.2 zijn een aantal piekverschuivingen waar te nemen bij zowel de breedte- als dik
tevariatie. Hierbij wordt met een piek de combinatie van het impedantiemaximum en -minimum bedoeld2 

(ofwel: de combinatie van resonantie en anti-resonantie). Uit de piekverschuivingen kunnen we het volgende 
conlcuderen: 

• De laatste (grote) piek verschuift als functie van de dikte en blijft constant bij de breedtevariatie. Een 
eerste schatting van de geluidssnelheid V3 ~ 4000 m/s (uit [PXE59]) geeft, bij dikte h = 0.5 mm, 
een anti-resonantiefrequentie in de dikterichting van f = 2~ ~ 4 MHz. Hieruit volgt dat de laatste 
piek overeenkomt met de ( eerste-orde) diktemode. Mogelijkerwijs is deze diktemode nog gekoppeld met 
hogere orde lengte- of breedtemodes (zie paragraaf 2.2.6 voor meer theoretische uitleg over gekoppelde 
vibratiemodes). 

• De eerste (grote) piek blijft op z'n plek onafhankelijk van het feit of de dikte of breedte wordt gevarieerd. 
Een eerste schatting van de geluidssnelheid v3 ~ 3000 m/s (uit [PXE59]) geeft, bij lengte l = 46.5 mm, 
een resonatiefrequentie in de lengterichting van f = ft ~ 32 kHz. Hieruit volgt dat de eerste piek 
overeenkomt met de ( eerste-orde) lengtemode. 

• De pieken tussen de eerste en laatste piek verschuiven allemaal als functie van de breedte en blijven op 
hun plaats bij de diktevariatie. Tevens zijn naast de verschuiving ook veranderingen in de structuur 

1 De HP impedantieanalyser kan per meting slechts bij 401 frequentiepunten de impedantie bepalen. 
2 In de tekst die hierna volgt wordt de term "piek" gebruikt om de combinatie van impedantiemaximum en -minimum aan te 

duiden. 
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Figuur 5.1: Geschaalde impedantiespectra voor een 1-laags piezo-plaat met lengte=46.5 mm, dikte=0.5 mm en va
riabele breedte . De verschuiv van de piek behorende bij de breedteresonanties is duidelijk zichtbaar. De horizontale 
strepen geven de gebieden weer waarover de KK-methode is toegepast . 
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Figuur 5.2: Geschaalde impedantiespectra voor een 1-laags piezo-plaat met lengte=46.5 mm, breedte=lO mm en 
variabele dikte. De verschuiving van de piek behorende bij de dikteresonantie is duidelijk zichtbaar . 
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van <lit deel van het spectrum waar te nemen. Met dezelfde schatting van de geluidssnelheid v3 ;::::: 3000 
m/s (uit [PXE59]) geeft dit, bij breedte b = 10 mm, een resonatiefrequentie in de breedterichting van 
f = ;b ;::::: 150 kHz. Daaruit volgt <lat de 2 grote pieken in het middenste gebied (bij ±150 kHz) 
overeenkomen met de ( eerste-orde) breedtemode. De breedtemode is daarbij gekoppeld een hogere orde 
lengtemode waardoor de impedantiepiek is opgesplitst (zie paragraaf 2.2.6).0ok de overige pieken in het 
middelste gebied komen overeen met (hogere orde) breedtemodes die zijn gekoppeld met hogere orde 
lengtemodes. 

We zullen hieronder dieper ingaan op de analyse van de pieken behorende bij de breedte-, dikte- en leng
temodes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de analytische lD-beschrijvingen gegeven door de formules 
(2.22), (2.23) en (2.32). Door een deel uit het spectrum te selecteren is het mogelijk de (niet-lineaire) kleinste
kwadraten-methode (vanaf hier KK-methode genoemd) met de lD-modellen toe te passen (zoals beschreven 
in paragraaf 2.3). Daaruit volgt een drietal complexe materiaalparameters (zie paragraaf 2.2.4 voor meer 
informatie over de complexe materiaalparameters). We gaan hieronder tevens in op de betrouwbaarheid van 
KK-methode en de nauwkeurigheid van de bepaalde materiaalparameters. Voor de duidelijkheid geven we in 
tabel 5.1 opnieuw een overzicht van de vaste en variabele parameters van de analytische lD-modellen die de 
lengte-, breedte- en diktemodes beschrijven (zie ook paragraaf 2.3). 

Vibratiemode: Vaste parameters Te varieren parameters 
Lengtemode l, b, h, p sf1, k31, c§3 
Breedtemode l, b, h, p 8~2' k32, €~3 
Diktemode l, b, h, p cf3, kth, c§3 

Tabel 5.1: Overzicht van de te bepalen materiaalparameters uit de lengte-, breedte-, en dikteresonantie. Tevens is 
aangegeven welke parameters van het ID-model worden gevarieerd bij het toepassen van de KK-methode. 

De frequentiegebieden waarop de KK-methode is toegepast, bij de verschillende vibratiemodes en plaat
geometrieen, zijn in de figuren 5.1 en 5.2 weergegeven met horizontale strepen. leder frequentiegebied is zo 
gekozen <lat de vibratiemode zo "puur" mogelijk is, waarmee wordt bedoeld <lat de vibratiemode zo weinig 
mogelijk wordt verstoord door vibratiemodes van andere richtingen. In combinatie met de conclusies uit de 
theorie over gekoppelde modes (zie paragraaf 2.2.6) en de gemeten spectra kunnen we het volgende toelichten 
over de ~euze van deze frequentiegebieden: 

• De (eerste-orde) lengtemode is als redelijk "puur" in het spectrum te herkennen. De invloed van de de 
breedtemodes zal in de resultaten van de bepaalde materiaalparameters zichtbaar zijn. Dit komt in de 
volgende paragraaf aan bod. 

• Een (eerste- of hogere-orde) breedtemode is meestal niet "puur" doordat deze koppelt met een hogere 
orde lengtemode. Daarom is het lastig een piek behorende bij een "pure" breedtemode te vinden. We 
kiezen hier het frequentiegebied waar zich een (of meerdere) van de hogere orde breedtemodes bevinden. 
Deze lijken in het spectrum namelijk meer "puur" te zijn dan de eerste-orde breedteresonantie die door 
koppeling is opgesplitst in 2 pieken vlak bij elkaar. 

• De diktemode kan koppelen met een hogere-orde lengte- en/of breedtemode. Aangezien de diktemode 
bij een veel hogere frequentie ligt dan de breedte- en lengtemode zal deze invloed niet zo groot zijn 
<lat de piek opsplitst. We kiezen hier het frequentiegebied behorende bij de piek van de eerste-orde 
diktemode. De invloed van de koppeling met lengte- en/of breedtemode zal blijken uit de resultaten van 
de KK-methode. 

5.2 Bepaling van materiaalparameters uit de lengtemode 

In figuur 5.3 is voor de verschillende plaatbreedtes naast het gemeten impedantiespectrmn tevens het lD
model van de lengtemode weergegeven (zoals gegeven in formule (2.22)). In het model zijn de waarden van de 
materiaalparameters gesubstitueerd die zijn bepaald door toepassing van de KK-methode. Uit de figuur blijkt 
<lat het ID-model goed overeenkomt met de meting. We kunnen het volgende opmerken over de afwijkingen: 

• Bij de plaatbreedte van 10 mm onderscheidt het piekminimum van het model zich van de meting. De 
reden hiervoor is het feit <lat de meting hier onnauwkeurig is uitgevoerd. Deze metingen aan 1-laags 
platen zijn nog uitgevoerd met een oude opstelling waarin nog meetartefacten aanwezig waren. Bij de 
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Figuur 5.3: Gemeten impedantiespectra van 1-laags pi~zo-platen met een verschillende breedte het ID-model dat 
de vibratiemode in de lengterichting beschrijft. Het blijkt dat bij de eerste orde lengteresonantie het model goed 
overeenkomt met de meting. 

huidige opstelling met de probetafel kunnen de probes nauwkeurig worden gepositioneerd, waardoor 
deze meetartefacten niet meer optreden. In de toekomst zal de piek behorende bij lengteresonantie met 
voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. 

• Voor de hogere frequenties waarbij het spectrum ook door de breedtemode wordt beYnvloed blijkt het 
model van de lengtemode steeds meer af te wijken van de meting. Vooral bij de plaatbreedte van 40 mm 
is <lit duidelijk waarneembaar (hoe kleiner de factor l/b, hoe groter de invloed). 

In de linkergrafieken van de figuren 5.4 en 5.5 zijn de bepaalde materiaalparameters sf1 (compliantie) en k31 

(koppelfactor) uitgezet tegen de plaatbreedte. De nauwkeurigheid van de materiaalparameters is bepaald aan 
de hand van 2u fit die wordt gedefinieerd als het 95% betrouwbaarheidsinterval zoals <lat uit de KK-methode 
volgt. Deze onder- en bovengrens zijn met foutenbalken weergegeven. 

Ter vergelijking zijn ook k31 en sf1 weergegeven die zijn bepaald met de conventionele methode zoals in 
[IEE87] en paragraaf 2.3 is beschreven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van fs en fp die worden gedefinieerd 
door de frequentie bij respectievelijk max [Re(Z)] en max [Re(l/Z)] . In de rechtergrafieken van de figuren 5.4 
en 5.5 zijn de op deze wijze bepaalde sf1 en k31 weergegeven met de bijhorende onnauwkeurigheid ( weergegeven 
met de foutenbalken). De afwijking in fp en fs is gelijk aan de frequentieresolutie verondersteld (100 Hz in <lit 
geval). 

Uit de grafieken kunnen we het volgende concluderen: 

• De bepaalde materiaalparameters verschillen relatief veel van elkaar voor verschillende breedtes. De 
reden hiervoor is <lat alleen voor b = 10 mm aan de voorwaarde l/ b > 4 is voldaan.Voor de overige 
breedte zal het model steeds minder in overeenstemming zijn met de werkelijkheid waardoor de bepaalde 
materiaalparameters ook steeds meer zullen afwijken. 

• Als tweede blijkt uit de figuren <lat de materiaalparameters met de KK-methode veel nauwkeuriger 
kunnen worden bepaald clan met de conventionele methode. Bij de conventionele bepaling worden slechts 
twee meetpunten gebruikt (namelijk bij fp en f 8 ), terwijl de KK-methode daarentegen maakt gebruik 
van een groot aantal meetpunten. 
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Figuur 5.4: De uit de lengteresonantie bepaalde materiaalparameter sf1 als functie van de breedte. In de linkergrafiek 
is deze parameters bepaald aan de hand van de KK-methode en in de rechtergrafiek aan de hand van de conventionele 
methode (m.b.v. f,). De foutenbalken geven in de linkergrafiek 2u1;t weer en in de rechtergrafiek de onnauwkeurigheid 
in sf1 bepaald door de onnauwkeurigheid van f •. 
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Figuur 5.5: De uit de lengteresonantie bepaalde materiaalparameter ka1 als functie van de breedte. In de linkergrafiek 
is deze parameter bepaald aan de hand van de KK-methode en in de rechtergrafiek aan de hand van de conventionele me
thode (m.b.v. fp J.). De foutenbalken geven in de linkergrafiek 2Ufit weer en in de rechtergrafiek de onnauwkeurigheid 
in ka1 bepaald door de onnauwkeurigheid van fp en J •. 
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• Een vergelijking van de bepaalde (complexe) materiaalparameters met de materiaalparameters zoals deze 
worden gegeven door de specificaties van de fabrikant (zie [PXE59]) is weergegeven in tabel 5.23 (d31 

d2 
wordt bepaald uit sf1r, k31r en t:f3 met behulp van formule k~1 = ~ ). 

€33 8 11 

Materiaalparameter Bepaald m.b.v. de KK-methode Specificaties fabrikant 
8 ttr (16.39±0.02) · 10 t:L m:L /N 16· 10 t:L m:L /N 

sfli (0.29± 0.02) · 10- 1
'.L m:L /N 0.2.10- 1 '.L m:L / N 

k3lr 0.391±0.005 0.37 
k3li 0.009±0.006 n.v.t. 

€§3r/Eo 1860±16 1850 
€~'.l;/Eo 66±16 31 
d3lr (203±2) · 10- 1

'.L m/ V 190·10- 1
'.L m/V 

d31i (1.0±0.2) · 10 H m/ V n.v.t. 

Tabel 5.2: Vergelijking van de materiaalparameters, bepaald met behulp van de KK-methode en het ID-model dat 
de lengtevibraties beschrijft (bij plaatbreedte=lO mm), en de specificaties van de fabrikant . Het subscript r staat voor 
het re!lle deel en i voor het imaginaire deel van de materiaalparameter. 

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: 

- sfir komt overeen met de gespecificeerde waarde binnen de nauwkeurigheid daarvan. 

- Het imaginaire deel van sf1;, bepaald uit de KK-methode, wijkt af van gespecificeerde waarde. Een 
mogelijke reden hiervoor is het feit dat de fabrikant deze niet direct meet maar de kwaliteitsfactor van 
een radiale mode bepaalt, waaruit vervolgens sf1; is bepaald (met behulp van de relatie Q = sr/s;). 
Bovendien is het onduidelijk met welke nauwkeurigheid de fabrikant deze parameters heeft bepaald. 

- De uit de KK-methode bepaalde d3lr en k3ir hebben een grotere waarde dan die van de specificatie. 
Het is echter niet duidelijk hoe de fabrikant d3lr en k31rheeft bepaald. Het is niet ondenkbaar 
dat deze met de conventionele methode zijn bepaald (uit fp en J.). Met deze methode vinden we 
d3ir=198 en k31 = 0.38 ± 0.02, waaruit blijkt dat met de conventionele methode inderdaad lagere 
waarden worden gevonden. 

- De imaginaire delen d31i en kJii zijn door de fabrikant niet bepaald. Er wordt bij Oce nog een 
vervolgstudie gedaan naar de zogenaamde piezo-elektrische demping die door de parameters d3ii en 
k31; wordt gerepresenteerd. Daarbij wordt verder onderzocht in hoeverre met de KK-methode deze 
parameters betrouwbaar kunnen worden bepaald. 

- €f3r komt binnen de bepaalde nauwkeurigheid overeen met de specificatie van de fabrikant. Het is 
echter niet duidelijk bij welke frequentie de fabrikant Ef3r heeft bepaald. 

- De bepaling van Ef3; is relatief onbetrouwbaar aangezien de KK-methode over een relatief klein 
frequentiegebied is toegepast. Daardoor kan een parasitaire weerstand die het impedantiespectrum 
minder dan 1 % beYnvloed toch resulteren in een grootte afwijking van de bepaalde t:f3;. Deze 
parameter kan dus met deze methode niet betrouwbaar worden bepaald. 

Uit de resultaten van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de materiaalparameters sf1r, sf1;, 

kJir en t:f3 met de KK-methode nauwkeurig kunnen worden bepaald. Daarbij is het echter nog niet duidelijk 
in hoeverre deze materiaalparameters overeenkomen met de werkelijkheid (in hoeverre ze betrouwbaar zijn). 
Onder andere om die reden is er een 3D eindige-elementenmodel van een 1-laags plaat in ANSYS ontworpen. 
In hoofdstuk 7 wordt een vergelijking gemaakt van het lD-model (van de lengtemode) met een 3D eindige
elementenmodel van de 1-laags piezo-plaat. Uit de resultaten van deze vergelijking kunnen uitspraken worden 
gedaan over de betrouwbaarheid van de materiaalparameters bepaald met de KK-methode. 

5.3 Bepaling van materiaalparameters uit de breedtemode 

In figuur 5.6 is voor de verschillende plaatbreedtes naast het gemeten impedantiespectrum tevens het lD
model van de breedtemode weergegeven (zoals gegeven in formule (2.23)). In het model zijn de waarden van 

3 De parameter sfli die hier wordt gegevcn hij de specificaties is bepaald aan de hand van de mech anische kwaliteitsfactor voor 

radiale mode (Qme) door middel van d e relatie: sfi1 = sf1r/Qme· De parameter e:f31 is hepaald aan de hand van tan6e = 0 .017. 
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de materiaalparameters gesubstitueerd die zijn bepaald door toepassing van de KK-methode. Uit de figuur 
blijkt dat het model slecht overeenkomt met de meting. Voor de plaatbreedtes van 10 mm en 20 mm beschrijft 
het model nog wel redelijk de hogere orde harmonischen. De grootste (dubbele) piek is echter voor alle breedtes 
niet met het model te beschrijven. De bepaalde materiaalparameters zijn weergegeven in tabel 5.3. Ze blijken 
ook meer dan 503 af te wijken van de materiaalparameters die zijn bepaald uit de lengtemode. Door de 
symmetrie in de 1 en 2-richting zouden deze echter gelijk aan elkaar moeten zijn. De breedtemode is dus niet 
geschikt voor het bepalen van de materiaalparameters met het eendimensionale model. 

Er is nog verder onderzoek nodig om een model te vinden dat de koppeling van de hogere orde lengtemodes 
met de breedtemodes analytisch beschrijft. In paragraaf 2.2.6 wordt meer toelichting gegeven over gekoppelde 
resonanties met verwijzingen naar de literatuur. 

M ateriaalpar ameter Bepaald m.b.v. de KK-methode 

sfir (14.11±0.02) · io-1
' m' /N 

sfli (0.19±0.03) · 10 "" mL j N 
k31r 0.58±0.03 
k3li 0.01±0.02 
c§3r/Eo 1455±45 
d .1)Eo 68±44 
d3lr (249±7) · 10 lL m/V 
d31i (3±7) · 10- 1

' m/V 

Tabel 5.3: De materiaalparameters, bepaald met behulp van de KK-methode en het ID-model dat de breedtevibraties 
beschrijft (bij plaatbreedte=lO mm). Het subscript r staat voor het rei!le dee! en i voor het imaginaire deel van de 
materiaal parameter. 

10 12 r-~~~~~~~~~--,~~~~~~~~~~~~~';::::::::'::::r:============::c::::==::::::::;-i 
- meting (breedte=10mm.) 

1010 

:2' 108 

ro 
ro 

.s::: 
0 
I/) 
Q) 

-9 
N 10

6 
I/) 
=:I 
:; 
'8 
E 

- model (breedte=1 Omm.) 
- meting (breedte=20mm.) 
- model (breedte=20mm.) 
- meting (breedte=30mm.) 
- model (breedte=30mm.) 
- meting (breedte=40mm.) 
- model (breedte=40mm.) 

frequentie (Hz) 

Figuur 5.6: Gemeten impedantiespectra van I-laags pillzo-platen met een verschillende breedte naast het ID-model 
dat de vibratiemodes in de breedterichting beschrijft. Het blijkt dat het model slecht overeenkomt met de meting. 
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5.4 Bepaling van materiaalparameters uit de diktemode 

In figuur 5.7 is voor de verschillende plaatbreedtes naast het gemeten impedantiespectrum tevens het lD
model van de diktemode weergegeven (zoals gegeven in formule (2.32)). In het model zijn de waarden van de 
materiaalparameters gesubstitueerd die zijn bepaald door toepassing van de KK-methode. Uit de figuur blijkt 
dat het model niet goed overeenkomt met de meting. De bepaalde materiaalparameters zijn weergegeven in 
tabel 5.44 naast de specificaties van de fabrikant. Uit de tabel blijkt de materiaalparameters niet nauwkeurig 
kunnen worden bepaald (met name de koppelfactor). Mogelijk speelt een koppeling van de diktemode met een 
of meerdere hogere orde breedtemodes hierbij een rol. Er is nog verder onderzoek nodig naar de validiteit van 
het lD-model van de diktemode. 

Ma teriaalparameter Bepaald m.b.v. de KK-methode Specificaties fabrikant 

cf3r (13.6±0.7) · 1ow N/m'L. 12.5· lOw N / m'L. 

cf3; (0.05±0.1) · 10w N/m'L. 0. 16· l01u N /m"L. 
kthr 0.5±0.3 0.66 
kthi 0±0.1 n.v.t. 

f:~3r/Eo 636± 2 891 
€~3;/Eo 38±2 15.1 
e33r (18±6) C/m"" 20.9 C/ m"" 
e33i (0±3) · 10- 1

',!. C/m'L. n.v.t. 

Tabel 5.4: Vergelijking van de materiaalparameters, bepaald met behulp van de KK-methode en het ID-model dat de 
diktevibraties beschrijft (bij plaatbreedte=lO mm), en de specificaties van de fabrikant. Het subscript r staat voor het 
reele deel en i voor het imaginaire deel van de materiaalparameter. 

109 
-- meting (dikte=0.5mm.) 

108 
-- model (dikte=0 .5mm.) 
-- meting (dikte=1 .0mm.) 
-- model (dikte=1 .0mm.) 

10 7 
-- meting (dikte=1 .5mm.) 
-- model dikte=1 .5mm . 

:0-
106 

ro 
ro 

105 .£::: 
u 

"' Ql 

.9 
104 N 

"' ::::J 
::; 
"8 103 
E 

102 

10 1 

100 

10·1 
104 105 106 

frequentie (Hz.) 

Figuur 5.7: Gemeten impedantiespectra van I-laags piezoplaten met een verschillende breedte naast het ID-model 
dat de vibratiemodes in de dikterichting beschrijft. Het blijkt dat het model enigzins afwijkt van de meting. 

4 De materiaalparameter cf3; die hier wordt gegeven bij de specificaties is bepaald aan de hand van de mechanische kwaliteits
factor voor radiale mode (Q"'e) door middel van de relatic: cf3; = cf3r/QTne· De rest van de matcriaa!parameters zijn bcrekend 
aan de hand van de omrekeningsfactor. Zie [JAC99] voor de omgerekende materiaalparameters van bet Philips PZT-materiaal. 



Hoofdstuk 6 

lmpedantiespectra van LSA-platen 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie kort weergegeven hoe een LSA-plaat (=multilaags piezo-plaat, zie 
hoofdstuk 1) is opgebouwd. Vervolgens wordt het impedantiespectrum vergeleken met een 1-laags piezo-plaat 
met soortgelijke afmetingen. Daaruit kan worden afgeleid in hoeverre de spectra soortgelijke vibratiemodes 
laten zien. Later worden met behulp van de KK-methode de materiaalparameters uit de lengtemode bepaald. 
Daarbij wordt tevens de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze methode verder belicht. 

6.1 Opbouw van de LSA-plaat 

Bij Oce wordt voor het maken van actuatoren (zie hoofdstuk 1) gebruik gemaakt van een multilaags piezo
plaat, kortweg ook wel LSA-plaat genoemd (LaagSpanningActuator-plaat). Deze LSA-plaat is opgebouwd 
zoals in de dwarsdoorsnede van figuur 6.1 is weergegeven. In de figuur zijn twee elektroden met rood en groen 
aangegeven. De dikke lijnen geven het elektrodemateriaal (AgPd) aan de buitenkant van de plaat weer, terwijl 
de dunne gekleurde lijnen het elektrodemateriaal binnenin de plaat weergeven. Deze binnenelektroden delen 
het piezo-materiaal in 6 lagen. Bij het aanleggen van een spanningsverschil over elektrode 1 en 2 zal in de 
middelste 4 lagen een elektrisch veld ontstaan dat voor 2 naburige lagen een tegengestelde richting heeft. In 
de figuur is dit met pijlen aangegeven. Zo zullen dus ook (door het tegengestelde veld) na het polen van 
het piezo-materiaal in deze multilaagsstructuur de naburige lagen in tegengestelde richting gepoold zijn. De 
onderste en bovenste laag worden niet gepoold omdat bij het polen daarover geen spanningsverschil zal staan. 
Deze worden de inactieve lagen genoemd. De middelste 4 lagen worden de actieve lagen genoemd. Deze actieve 
lagen zorgen uiteindelijk voor de vervorming van de LSA-plaat bij het aanleggen van een elektrische veld. 

De buitenelektroden !open behalve op de zijkant van de LSA-plaat ook (1 mm) over de bovenzijde. Deze 
zogenaamde wrap-around elektroden worden gebruikt voor het maken van het elektrische contact met de 
probes1 • Door deze wrap-around zal bovendien bij elektrode 1 over een afstand van 0.5 mm een elektrisch veld 
ontstaan in de eerste laag. Deze laag zal dus voor een klein deel ook actief zijn. Later komt dit onder andere 
bij de berekening van de capaciteit aan de orde. 

6.2 lmpedantiespectrum van de LSA-plaat 

Om te onderzoeken in hoeverre een impedantiespectrum verandert door een multilaagsstructuur wordt het im
pedantiespectrum van een LSA-plaat vergeleken met het spectrum van een 1-laags piezo-plaat met afmetingen 
1 x b x h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm. Daarbij dienen we het volgende op te merken over de overeenkomsten en 
verschillen van deze twee platen: 

• Beide platen hebben dezelfde PZT kristalstructuur. Daardoor hebben beide materialen een overeen
komstige piezo-elektrische koppeling (zie ook de matrix in formule (2.11) die algemeen geldig is voor 
een PZT kristalstructuur). Doordat de LSA-plaat bij Oce door een andere fabrikant wordt geleverd 
dan de 1-laags plaat zullen de materiaalparameters enigszins van elkaar verschillen. Daardoor is een 
kwantitatieve vergelijking niet mogelijk. 

1 De wcrkelijke reden voor de aanwezigheid van de wrap-around elektrodcn is dat deze nodig zijn als van deze LSA-plaat een 
actuator wordt gemaakt voor een printkop. 
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Figuur 6.1: Schematische weergave van de dwarsdoorsnede van een (multilaags) LSA-plaat. Met rood is aangegeven 
waar elektrode 1 zich bevindt en met groen elektrode 2. De pijlen geven de polarisatierichting van de actieve piezolagen 
aan . 

• Beide platen hebben dezelfde lengte = 46.5 mm en breedte = 10 mm. De totale dikte komt grofweg 
overeen (8% verschil). Doordat de afmetingen voor beide platen ongeveer gelijk zijn verwachten we 
ook dat de impedantiespectra een soortgelijke structuur hebben. Daarbij zal later blijken wat de extra 
invloed van de multilaags-structuur is. 

Van een LSA-plaat is met behulp de probetafel in een tijddomeinmeting een impedantiespectrum bepaald 
(meetmethode zoals in hoofdstuk 3.1). Het resultaat is weergegeven in figuur 6.2 waaraan tevens het impe
dantiespectrum van een 1-laags piezo-plaat (met Ix bx h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm) is afgebeeld (gemeten zoals 
in hoofdstuk 5 is beschreven). 

- LSA-plaat 
- 1-laa s plaat 

frequentie (Hz.) 

Figuur 6.2: Gemeten impedantiespectra van een LSA-plaat en een 1-laags piezoplaat. 

De volgende conclusies kunnen uit de figuur worden getrokken: 

• De impedantiespectra blijken inderdaad ongeveer een gelijke structuur te hebben. Dit valt binnen het 
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verwachtingspatroon aangezien de (totale) lengte, breedte en dikte van de platen (ongeveer) overeenko
men. 

• De waarden voor jZj zijn bij een LSA-plaat ongeveer een factor 25 lager dan bij een I-laags plaat. De 
reden hiervoor is een factor 25 grotere capaciteit van de LSA-plaat door de multilaagsstructuur. In de 
volgende paragraaf wordt deze capaciteit berekend. 

• Van de gekoppelde breedtemodes (met hogere orde lengtemodes) vallen er bij de LSA-plaat een aantal 
weg. Dit wordt veroorzaakt doordat de binnenelektroden de akoestische golven uitdempen. 

• Bij de gesplitste (gekoppelde) breedtemodes is bij de LSA-plaat de eerste piek het grootst, terwijl bij 
de I-laags plaat juist de tweede piek het grootst is. Het huidige inzicht in gekoppelde resonanties is te 
klein om hiervoor een verklaring te vinden. Het is echter wel aanbevelingswaardig dit verschil verder te 
onderzoeken. 

• Bij ongeveer 20 kHz bevindt zich bij de LSA-plaat een extra piekje. In hoofdstuk 7 wordt toegelicht 
dat de hierbij horende vibratiemode alleen kan optreden bij een asymmetrie in de breedterichting. Deze 
asymmetrie is bij de LSA-plaat aanwezig door de wrap-around elektroden. Daardoor kan er een buiging 
ontstaan die bij de I-laags plaat niet kan worden aangeslagen. Uit het ANSYS-model blijkt <lat meer van 
<lit soort asymmetrische vibratiemodes op kunnen treden bij de LSA-plaat. Het is aanbevelingswaardig 
<lit verder te onderzoeken aangezien daarmee verder inzicht in het impedantiespectrum van een LSA-plaat 
kan worden verkregen. 

Deze verschillen vormen aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek. De (voor <lit onderzoek) belang
rijkste conclusie die bier is getrokken is het feit dat de structuur van de impedantiespectra voor beide platen 
gelijk is. De beschrijving van de lengte-, breedte en diktemodes wordt blijkbaar ook bij de LSA-plaat voorname
lijk bepaald door de afmetingen in de lengte-, breedte- en dikterichting, en blijkbaar minder door de complexe 
multilaags-structuur. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de bepaling van materiaalparameters uit 
de lengtemode van de LSA-plaat. 

6.3 Bepaling van materiaalparameters uit de lengtemode 

Aangezien de LSA-plaat een lengtemode heeft die redelijk "puur" is, kan de KK-methode met het ID-model 
worden toegepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ID-model dat de lengtemode beschrijft zoals 
gegeven door formule 2.22. In figuur 6.3 is het gemeten impedantiespectrum weergegeven met het model dat 
de lengtemode beschrijft. In het model zijn de waarden van de materiaalparameters gesubstitueerd die zijn 
bepaald door toepassing van de KK-methode. Uit de figuur blijkt dat bij de eerste-orde lengteresonantie het 
model goed overeenkomt met de meting. Bij de tweede orde lengteresonantie komt de het model minder goed 
met de meting overeen. Een verklaring hiervoor is de invloed van de breedtemode, die bij hogere frequenties 
toeneemt. 

In figuur 6.4 worden de bepaalde materiaalparameters sf1 en k 31 weergegeven voor een tiental herhalings
metingen, waarbij de de foutenbalken 2a fit weergeven. Met een herhalingsmeting wordt bier bedoeld <lat 
voor iedere meting de probes opnieuw contact maken met de elektroden. Daarmee kan dan direct de nauw
keurigheid van de methode worden onderzocht. Het blijkt uit de linkergrafiek dat een herhalingsmeting een 
kleine verlaging van sf1 veroorzaakt, terwijl de bepaalde k31 binnen 2a f i t een gelijke waarde heeft bij een 
herhalingsmeting. Aangezien deze verlaging slechts van de orde O.I% is, is het niet belangrijk bier verder 
aandacht aan te schenken. Het is echter wel van belang om de onbetrouwbaarheid van sf1 (door het opnieuw 
contact maken van de probes) mee te nemen in de opgegeven nauwkeurigheid wat resulteert in een schatting 
van 2a contact :::::: 0.0022 m2 /N. De nauwkeurigheid van k31 wordt gegeven door 2a fit aangezien deze groter is 
dan de spreiding tussen de metingen onderling (voor k31 geldt dus O"contact ~ O"fit). 

De materiaalparameter d31 kan worden berekend uit sfi, k31 , E1. Aangezien uit de KK-methode sf1, k31 

en C0 worden bepaald is het voor de berekening van Ef3 en d 31 van belang de relatie tussen Co en Ef3 goed 
te kennen. Deze relatie tussen Ef3 en Co is echter minder eenvoudig dan bij een I-laags piezo-plaat. In 
figuur 6.5 is schematisch in een dwarsdoorsnede weergegeven hoe de capaciteit kan worden bepaald. De totale 
capaciteit volgt uit een sommatie van de capaciteit van iedere laag afzonderlijk, aangezien deze structuur als 
een parallelschakeling van capaciteiten kan worden gezien. 

2 Aangezien er slechts 10 herha lingsmetingen zijn verricht is het lastig de nauwkeurigheid in sf1 exact te bepalen. Daarom 
voldoen we hier met een schatting van 2ucontact · 
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Figuur 6.3: Gemeten impedantiespectrum van een LSA-plaat naast het lD-model dat de vibratiemodes in de lengte
richting beschrijft. Het blijkt dat het model goed overeenkomt met de meting bij de eerste-orde lengtemode. 
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Figuur 6.4: Bepaalde materiaalparameters sf1 en ka1 voor 10 herhalingsmetingen van een LSA-plaat. De foutenbalken 
geven de 953 fitbetrouwbaarheid weer. 
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probe probe 
-V +V actieve breedte r bovenste laag=0.5 mm. 

H 
' ' ' 
+ H+ H + + H + + H + + + + + + H + + + 

actieve dikte= 
J 

t Ht H t t H t t H t t t + + + H + + + 
+ H+ H + + H + + H + + + + + + H + + + 
t Ht H t + H t t H + + t t t t H t t t 0.090 mm. 

actieve breedte=9 mm. ( 4 lagen) 

. . _ ( b d b d c[3 • lengte Capac1te1t - 4. ree teac1ief + ree teac1ief.bavens1e1aag)----'-"'"-.----
d1kte actief 

Figuur 6.5: Schematische weergave van een doorsnede van een LSA-plaat. Hierin is met pijlen weergegeven waar zich 
(bij een aangelegd potentiaalverschil) een elektrisch veld bevindt met de bijbehorende richting. De capaciteit wordt 
berekend door een sommatie van de capaciteit van iedere laag afzonderlijk. 

In tabel 6.1 worden bepaalde materiaalparameters sf1, kJ1, Ef3 en de daaruit berekende d31 weergegeven 
met hun bijhorende nauwkeurigheid. De spreiding in sf1 wordt weergegeven door 2a contact, en de spreiding in 
k31 aan de hand van 2a fit . De spreiding in Ef3 wordt bepaald aan de hand van de spreiding in de metingen. 

Bepaalde materiaalparameter Waarde 
sf1r ± 2acontact (13.69 ± 0.02)10- 12 m2 / N 
sf\; ± 2a fit (0.140 ± 0.002)10- i:t m:t / N 
k31r ± 2a fit 0.259 ± 0.001 
k31i ± 2ar;t 0.005 ± 0.008 
E§3r / Eo ± 2a fit 2567 ± 2 
Eh / Eo ± 2ar;t 71 ± 3 
d3lr ± 2acontact (145 ± 1) 10-i:t m/ V 
d31 i ± 2a contact (1 ±4) 10-i:.:: m/ V 

Tabel 6.1: Overzicht van de bepaalde materiaalparameters van een LSA-plaat . De nauwkeurigheid is bepaald aan de 
hand van de spreiding die volgt uit de herhalingsmetingen. 

6.3.1 Conclusies 

Uit de resultaten van deze paragraaf kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Uit de tabel blijkt <lat de reele delen van de materiaalparameters sfir, k31r, dJ1r en Ef3r met meer dan 
13 nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. 

• De mechanische demping die wordt weergegeven door de parameter sfi_; kan met ongeveer 33 nauw
keurigheid worden bepaald. De piezo-elektrische demping die wordt weergegeven door kJii of d3 li heeft 
echter een te grote spreiding. Voor de bepaling van deze parameters is deze methode dus niet geschikt. 

• De bepaling van Ef3; is onbetrouwbaar, aangezien de KK-methode over een relatief klein frequentiege
bied is toegepast. Daardoor kan een parasitaire weerstand die het impedantiespectrum minder dan 13 
beYnvloed toch resulteren in een grote afwijking van Ef3;. Deze parameter kan dus met deze methode 
niet betrouwbaar worden bepaald. 
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• Deze resultaten laten tevens zien dat de resolutie en nauwkeurigheid van de tijddomeinmeting voldoende 
groot zijn voor het toepassen van de KK-methode. De spreiding in de parameters sfir, sfi;, k31r,ff3 /fo 
en d31r is namelijk kleiner dan 1 %. Zie ook de voorwaarden die in hoofdstuk 1 aan de tijddomeinmeting 
zijn gesteld. 

De vraag die nog overblijft is in hoeverre de bepaalde materiaalparameters ook met de werkelijkheid 
overeenkomen (ofwel: zijn deze resultaten betrouwbaar?). Een reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid 
is het feit <lat het analytische lD-model is afgeleid voor een 1-laags piezo-plaat. De vraag is of de beschrijving 
ook geschikt is voor een multilaags-structuur. In hoofdstuk 7 wordt een vergelijking gemaakt van het lD
model (van de lengtemode) met een 3D eindige-elementenmodel van de LSA-plaat. Uit de resultaten van deze 
vergelijking kunnen uitspraken worden gedaan over de betrouwbaarheid van de materiaalparameters bepaald 
met de KK-methode. 



Hoofdstuk 7 

Vergelijking met 
eindige-elementenmodellen 

Het doel van het onderzoek <lat in <lit hoofdstuk wordt geschreven is het valideren van het gebruikte lD-model 
<lat de lengtevibraties beschrijft. De beperkingen komen namelijk aan het licht door gebruik te maken van 
een 3D eindige-elementenmodel. Aangenomen wordt <lat het numeriek berekende impedantiespectrum aan de 
hand van het 3D-model binnen ca. 13 nauwkeurig is. In <lit hoofdstuk wordt het lD-model met het 3D-model 
vergeleken waarbij de verschillen die groter zijn dan ca. 1 % worden geanalyseerd. 

Het eindige-elementenpakket ANSYS maakt het mogelijk impedantiespectra te simuleren. De invoer be
staat uit de geometrische opbouw met piezo en eventuele niet-piezomaterialen zoals passieve lagen en elek
troden. Daarbij dienen de randvoorwaarden te worden gedefinieerd zoals de aangelegde potentiaal en de van 
buitenaf opgelegde krachten ( deze zijn meestal gelijk aan 0). In ANSYS worden voor ieder element de groothe
den zoals de mechanische vervorming en het elektrische veld numeriek berekend. Als <lit voor iedere frequentie 
is herhaald, volgt daaruit uiteindelijk een impedantiespectrum en een aantal animaties die voor iedere frequen
tie de vervormingen van het element weergeven. Meer informatie over het modelleren van piezo-materialen in 
ANSYS is te vinden in het proefschrift van Klaus Prume [PRUOl]. De sinmlaties die in <lit hoofdstuk aan bod 
komen zijn gei'mplementeerd door Louis Saes. Daarbij zijn vrijwel letterlijk de routines overgenomen zoals die 
door Prume zijn gebruikt. In bijlage F wordt een overzicht gegeven van de gebruikte materiaalparameters. 
Het piezo-materiaal is in alle modellen een PZT-kristal <lat met de constitutieve vergelijking (2.11) kan worden 
beschreven. 

Voor een aantal verschillende geometrieen zijn de impedantiespectra in ANSYS gesimuleerd. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 

• Een drietal 1-laags piezo-platen met l x h = 46.5 x 0.5 mm en een breedte van 1, 5 of 10 mm. Daarmee 
kan de invloed van de breedtemode op het impedantiespectrum in de buurt van de lengteresonantie 
worden onderzocht bij verschillende verhoudingen l/b (zie paragraaf 2.2.6). 

• Een 1-laags piezo-plaat met afmetingen 1 x b x h=46.5 x 10.0 x 0.5 mm. De boven- en onderzijde zijn 
over het gehele oppervlak bedekt met elektroden van 3 µm dikte. 

• Een 6-laags LSA-plaat met binnen- en buitenelektroden zoals is beschreven in hoofdstuk 6 en is weerge
geven in figuur 6.1. Iedere laag is 90 µm dik en de elektroden hebben een dikte van 3 µm. De elektroden 
lopen over een breedte van 9 mm over de totale lengte. De wrap-around elektroden zijn 1 mm breed. De 
totale afmetingen bedragen l x bx h = 46.5 x 10.0 x 0.555 mm. 

In <lit hoofdstuk wordt in eerste instantie de simulatie van een 1-laags plaat met elektroden vergeleken met 
de simulatie van een LSA-plaat. Het doel hiervan is om een verklaring t e vinden voor de verschillen in de 
impedantiespectra zoals die ook bij de gemeten spectra zijn waar te nemen (zie hoofdstuk 6). Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de animaties die de vervormingen van het element weergegeven. 

Als tweede wordt de KK-methode toegepast op de gesinmleerde impedantiespectra van de drie verschillende 
geometrieen waarbij het model wordt gebruikt <lat de lengtevibraties beschrijft. Daaruit volgen materiaalpa
rameters die kunnen worden vergeleken met de parameters die in ANSYS zijn gebruikt. Daarmee kan een 
uitspraak worden gedaan over de validiteit van het lD-model. 

63 
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7.1 Vergelijking van 1-laags plaat met LSA-plaat 

In figuur 7.1 zijn de gesimuleerde impedantiespectra van een 1-laags plaat met elektroden en een LSA-plaat 
weergegeven. Net zoals in hoofdstuk 6 is geconcludeerd, blijken de impedantiespectra veel overeenkomsten 
te vertonen. De positie van de belangrijkste pieken behorende bij de resonantiemodes, namelijk de lengte-, 
breedte-, en dikteresonanties bij beide platen komen bij de verschillende spectra overeen. Daaruit kan worden 
geconcludeerd <lat bij de LSA-plaat dezelfde soort resonanties optreden als bij de 1-laags plaat. Voor de 
beschrijving van de lengte-, breedte-, en lengtevibraties kan dus hetzelfde lD-model worden gebruih.1; . In 
paragraaf 7.3 wordt besproken in hoeverre met <lit model ook daadwerkelijk de juiste materiaalparameters 
kunnen worden bepaald. 

Een klein verschil <lat ook bij de metingen al is opgemerkt is het extra piekje bij 11 kHz. (bij de metingen 20 
kHz) in het spectrum van de LSA-plaat. Dit is een resonantiemode die wordt veroorzaakt, door de aanwezigheid 
van de wrap-around elektroden en het feit <lat de binnenelektroden niet over de volledige breedte lopen. 
Daardoor ontstaat namelijk een asymmetrie in de breedterichting waardoor een extra trillingsmode wordt 
aangeslagen. Een aantal plaatjes uit animaties van de vervormingen bij deze frequenties is weergegeven in 
figuur 7.2. 
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Figuur 7.1: Gesimuleerde impedantiespectra van een LSA-plaat en een 1-laags plaat met elektroden. Beide platen 
hebben dezelfde lengte, breedte en dikte. De verschuiving over de y-as wordt veroorzaakt door het caciteitsverschil van 
de twee platen. 

7.2 Bepaling van materiaalparameters uit simulaties van 1-laags 
platen 

De KK-methode wordt toegepast op de gesimuleerde impedantiespectra van de 1-laags plaat met en zonder 
elektroden. Voor de plaat zonder elektroden is bovendien de breedte gevarieerd (1, 5 en 10 mm) om de invloed 
van de breedtevibraties te onderzoeken. Uit de KK-methode volgen de materiaalparameters sfi , k31 , €f3 . De 
vaste parameter h (de dikte) is gelijk aan de dikte van het piE\zo-materiaal zonder elektroden genomen. d31 

wordt berekend aan de hand van sfi, k31 en Ef3 . 

Het lD-model kan worden gevalideerd door de bepaalde materiaalparameters te vergelijken met de para
meters zoals die in ANSYS zijn gebruikt. De gevonden relatieve afwijkingen worden gegeven in tabel 7.11

. 

1 In ANYS wordt ccn soort dcmpingsfactor ingcvoerd , maar dcze is zo klein <lat verliczcn buitcn beschouwing warden gelaten. 
Om die reden zijn alle materiaalparam eters reeel 
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Figuur 7.2: Een aantal plaatjes uit de animaties van de gesimulteerde vervormingen van een LSA-plaat bij llkHz. 

Het blijkt <lat 2a fit voor iedere materiaalparameter kleiner is dan 0.0013. Aangezien <lit veel kleiner is dan 
het verschil met de ANSYS materiaalparameters is 2a fit niet in de tabel weergegeven. 

Materiaal- ANSYS in- Bepaalde materiaalparameters ( relatieve verschil ten opzichte van AN SYS invoer) 
parameter voer 

Met elektroden Zonder elektroden Zonder elektroden Zonder elektroden 
(breedte=lO mm) (breedte=lO mm) (breedte=5 mm) (breedte=l mm) 

sf\ [m;:/N] 15.0 -10- 1;: -13 -0.23 -0.53 -0.53 
k31 0.3127 -2.53 -23 -0.33 -0.23 
E§3/ EQ 1844 -0.73 -0.0053 +0.063 -0.0043 
d31 [m/V] 155. 10-i;: -3.33 -2.33 -0.43 -0.033 

Tabel 7.1: Vergelijking van de bepaalde materiaalparameters uit de gesimuleerde impedantiespectra van vier verschil
lende 1-laags platen met de materiaalparameters zoals deze in ANSYS zijn gebruikt. 

Uit de kleine waarden van a fit blijkt <lat de vorm van het gesimuleerde impedantiespectrum goed overeen
komt met de functie van het ID-model. Verder kunnen we uit deze resultaten van tabel 7.1 concluderen <lat 
zowel de aanwezigheid van elektroden als een te kleine verhouding l/b resulteert in een discrepantie tussen de 
bepaalde materiaalparameters en de werkelijke parameters (zie hoofdstuk 2.2.6). Hieronder lichten we eerst 
de invloed van de elektroden toe, en daarna de invloed van de breedtevibraties op de lengtevibraties. Vanwege 
de aanname <lat het 3D model ongeveer 13 nauwkeurig is, worden alleen de verschillen groter of gelijk aan ca. 
13 besproken. 

1. Mogelijke verklaringen voor de discrepantie door de aanwezigheid van elektroden zijn: 

• De elektroden hebben een andere mechanische compliantie dan het piezo-materiaal (s11e = 9 · 
10-12 m2 /N) en vertonen bovendien geen piezo-elektrische eigenschappen. De invloed van de 
elektroden op de afwijkingen van respectievelijk sfi en k31 kan beschreven worden door middel van 
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een dimensieloze parameter (zie [IEE87] , [SHE9I] , [ZEL86] en [LEE97]) 

R 2 Pehe S11e - sfi ( - 0 0072 . d't 1) 
s = h E - . m i geva , 

p 811 
(7.1) 

Rk = 2P;~e ( = 0.018 in dit geval), (7.2) 

met Pe de dichtheid (11550 kg/m3 ) en he de dikte van de AgPd-elektroden (3 µm). Deze afschat
tingen van respectievelijk 0. 73 en 1.83 komen overeen met gevonden afwijkingen van sf1 en k31 

(van ca. 13). 

• De materiaal parameter d 31 wordt bepaald aan de hand van sfi, k31 en E{i. De afwijking van d31 

wordt dus bepaald door een combinatie van de afwijkingen in sf1, k31 en Ej3 . 

2. De discrepantie als gevolg van een te kleine verhouding l/b (zie paragraaf 2.2.6) is voornamelijk zichtbaar 
in de afwijking van k31 . Een verklaring hiervoor is de grotere invloed van de vibraties in de breedterichting 
op de vibraties in de lengterichting. In de Jiteratuur is echter geen dimensieloze parameter te vinden 
waarmee de invloed van l/b op de bepaalde materiaalparameters kan worden afgeschat. Op dezelfde 
manier als in paragraaf 2.2.6 kan worden afgeschat dat voor l/b = 4.65 de invloed van de breedtevibraties 
op de lengtevibraties van ordegrootte 0.33 is. Daarbij is echter de invloed op de impedantie onderzocht 
en niet expliciet de invloed op de materiaalparameters. Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat de 
afwijking van k31 bij l/b = 4.65 ongeveer 23 zal zijn. De ordegrootte afschatting blijkt dus wat aan de 
lage kant te zijn. 

Het is aannemelijk dat een te kleine verhouding l/b vooral invloed heeft op afwijking van k31 . Dat is 
namelijk juist de materiaalparameter die de energieoverdracht tussen het mechanische en het elektrische 
domein weergeeft. Bij het toepassen van het ID-model op het gemeten spectrum wordt alleen de energie 
die zich in de lengtemode bevindt in beschouwing genomen. De mechanische energie zal in werkelijkheid 
verdeeld zijn over zowel de lengtemode als de breedtemode. Bij het gebruiken van alleen de piek uit 
het spectrum die de lengteresonantie weergeeft, wordt dus een te kleine energieoverdracht gevonden, en 
daarom ook een te kleine koppelfactor. 

Uit de resultaten die in deze paragraaf zijn gegeven kan worden geconcludeerd dat de materiaalparameters, 
die in het ID-model worden gebruikt, een combinatie zijn van de materiaalparameters van het piezo-materiaal 
en de elektrodelagen. Daardoor zal bij een bepaling van de materiaalparameters in de praktijk (zoals in 
hoofdstuk 5 is gedaan) de afwijking van sfi en E{i ca. I 3 zal bedragen en van k31 ca. 2.53. 

7.3 Bepaling van materiaalparameters uit simulaties van LSA-platen 

De KK-methode is eveneens toegepast op de ANSYS simulaties van een LSA-plaat. Daarbij is wederom gebruik 
gemaakt van het ID-model dat de lengtevibraties beschrijft. Het enige verschil is de relatie tussen Ej3 en Co die 
wordt gegeven door de formule in figuur 6.5. Voor de vaste parameters lengte en breedte worden respectievelijk 
de totale lengte=46.5 mm en totale breedte=lO mm genomen. In tabel 7.2 zijn de resultaten van de bepaalde 
materiaalparameters (met 2a fit als 953 betrouwbaarheid) weergegeven naast de invoer in ANSYS. 

Materiaalparameter ANSYS invoer Bepaalde materiaalparameter Relatieve overeenkomst 
I5.0 · 10 1

" m" / N (I4.4065 ± 0.0002) · 10 1
" m" /N -43 

0.3127 0.23722 ± 0.00005 -243 
1844 1708.30 ± 0.03 -73 

I55 -10- m/V (110.72 ± 0.03) · Io- m/ V -293 

Tabel 7.2: Vergelijking van de bepaalde materiaalparameters uit het gesimuleerde impedantiespectrum van een LSA
plaat met de materiaalparameters zoals die in ANSYS zijn gebruikt. 

Uit de kleine waarden van O"fit blijkt dat de vorm van het gesimuleerde impedantiespectrum goed over
eenkomt met de functie van het ID-model. Bovendien laten deze resultaten zien dat bij de LSA-plaat de 
afwijkingen van de bepaalde materiaalparameters groter zijn dan bij de I-laags plaat. Dit komt doordat de 
LSA-plaat meer elektrodenlagen heeft, die tevens niet over de volledige breedte doorlopen. Bovendien zijn 2 
van de 6 lagen inactief waardoor de piezo-elektrische koppeling van de LSA-plaat lager is. We gaan hieronder 
dieper in op deze verschillen: 
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• Net zoals bij de I-laags plaat (zie vorige paragraaf) resulteert de aanwezigheid van elektroden (met een 
kleinere compliantie) in een kleinere sf1• Ook hi er kunnen we gebruik maken van dezelfde dimensieloze 
parameter zoals in formule (7.I), waarbij de factor 2 door 5 is vervangen omdat er niet 2 maar 5 lagen 
elektroden zijn: 

Rs= 5Pehhe ~S = 0.036. 
p s 

Deze afschatting komt overeen met de gevonden fout van sf1 ter grootte van 4%. 

(7.3) 

• De afwijking van de bepaalde k31 is bij een LSA-plaat beduidend groter dan bij een I-laags plaat. 
Het grootste dee! van deze afwijking is toe te rekenen aan het feit <lat over 2 van de 6 lagen piezo
materiaal geen elektrisch veld komt te staan bij het aanleggen van een potentiaalverschil. De dimensieloze 
parameter Rk, waarmee ook de invloed van een laag zonder piezo-elektrische elektrische eigenschappen 
kan worden afgeschat, is hier toepasbaar op de inactieve lagen piezo-materiaal met een dikte h inactief = 
~hactief· Dit geeft 

Rk = phinactief = 0.5, 
Phactie f 

waaruit blijkt <lat de bepaalde k31 inderdaad grote afwijkingen zal vertonen. 

(7.4) 

• De afwijking van 1J3 is te verklaren door het feit <lat de elektroden niet over de volledige breedte doorlopen 
en door de elektroden aan de buitenkant van het element. Een ID-model voor de bepaling van de relatie 
tussen de capaciteit uit Ef3 is hier niet exact geldig. In toekomstig onderzoek kan het verloop van het 
elektrische veld in een LSA-plaat nauwkeuriger worden geanalyseerd. Daaruit kan ook een relatie worden 
afgeleid tussen Ef3 en de capaciteit. 

• Aangezien ook hier d31 uit sf1 , k31 en Ef3 wordt bepaald zal de afwijking in d31 weer een combinatie van 
de afwijkingen in sf1, k31 en Ef3 zijn. 

Uit de tabel kunnen we concluderen <lat de relatieve a fit voor alle bepaalde parameters kleiner is dan 0.03%, 
waaruit volgt <lat de functiebeschrijving van het ID-model de vorm van het gesimuleerde impedantiespectrum 
goed beschrijft. Het blijkt echter dat de bepaalde materiaalparameters een soort effectieve parameters zijn die 
een combinatie zijn van de materiaalparameters van het actieve piezo-materiaal, het inactieve piezo-materiaal 
en de elektroden. Hoe deze combinatie er precies uit zal zie hang dan af van de geometrie. 

Uit de resultaten die in deze paragraaf zijn gegeven kan worden geconcludeerd <lat de materiaalparameters, 
die in het ID-model worden gebruikt, een combinatie zijn van de materiaalparameters van het actieve piezo
materiaal, de inactieve lagen en de elektroden. Daardoor zal bij een bepaling van de materiaalparameters in 
de praktijk (zoals in hoofdstuk 5 is gedaan) de afwijking van k31 ca. 24% bedragen en van Ef3 ca. 7%. De 
afwijking van sfi zal in de praktijk groter zijn dan de 4% die hierboven is genoemd. De inactieve lagen worden 
namelijk niet gepoold waardoor deze andere mechanische eigenschappen hebben dan de actieve lagen. 
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Hoofdstuk 8 

Discussie 

In <lit hoofdstuk wordt bediscussieerd in hoeverre de tijddomeinmeting geschikt is voor het meten van impe
dantiespectra van LSA-platen met de geometrie zoals die nu bij Oce wordt gebruikt (zoals in hoofdstuk 6 is 
beschreven). Daarbij maken we onderscheid tussen twee voorwaarden waaraan het gemeten impedantiespec
trum moet voldoen. 

1. Een eerste voorwaarde is de mogelijkheid om met de gemeten impedanties rond een bepaalde resonan
tiefrequentie een aantal materiaalparameters met voldoende nauwkeurigheid te bepalen door 
middel van een model. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

• de kwaliteit van de tijddomeinmeting en 

• de betrouwbaarheid van het model. 

2. Een tweede voorwaarde is <lat het gemeten impedantiespectrum geschikt is voor defectena
nalyse, waarbij bijvoorbeeld defecten in elektroden of breuken in het piezo-materiaal kunnen worden 
gedetecteerd. Daarbij is het van belang <lat het spectrum over het volledige frequentiegebied nauwkeurig 
is bepaald omdat nog niet duidelijk is welke frequentiegebieden van belang zijn. We lichten hieronder 
toe in hoeverre een gemeten impedantiespectrum aan deze twee voorwaarden voldoet. 

Als laatste bespreken we nog kort het gebruik van de tijddomeinopstelling voor andere frequentiegebieden en 
voor het meten van piezo-elementen met een andere geometrie. 

8.1 Nauwkeurig eid materiaalparameters 

Hieronder worden de resultaten van de hoofdstukken 4 t/m 7 gebruikt om de nauwkeurigheid te bediscus
sieren waarmee materiaalparameters kunnen worden bepaald. Eerst wordt in <lit kader de kwaliteit van de 
tijddomeinmeting besproken. Daarna komt de betrouwbaarheid van het lD-model aan bod. Daarbij wordt de 
nadruk gelegd op het model <lat de vibraties in de lengterichting beschrijft. Het bepalen van materiaalpara
meters uit andere resonantiemodes moet nog verder worden onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt het model <lat 
de diktemode beschrijft, toegepast op het impedantiespectrum van een 1-laags plaat, maar daaruit is gebleken 
<lat de betrouwbaarheid van het model nog onvoldoende is. 

8.1.1 Kwaliteit van de tijddomeinmeting (i.r.t. bepaling materiaalparameters) 

De kwaliteit van de tijddomeinmeting is voldoende groot voor het bepalen van de reele materi
aalparameters uit de meting. 

De resultaten van hoofdstuk 6 tonen namelijk aan <lat de <Jmeet van de bepaalde reele materiaalpara
meters sf1r en k31r kleiner is dan 0.1 % en voor ef3r kleiner dan 0.5%. Hierbij is <J meet gedefinieerd als de 
standaardafwijking in de materiaalparameters als gevolg van de meetonnauwkeurigheid (tl.Zf Z ~ 1/ 200), de 
meetbetrouwbaarheid (betrouwbaarheid Zserie = 0.5%) en de reproduceerbaarheid (10 herhalingsmetingen), 
zie paragraaf 4. De afwijking van Zserie van maximaal 0.5% resulteert voornamelijk in een afwijking van ef3r, 

en niet van sf1r en k31r· De reden hiervoor is dat een verandering van Zserie voor een klein frequentiegebied 
het impedantiespectrum alleen verschuift over de JZJ -as. 
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De Umeet van de imaginaire materiaalparameter sfii is 23 en van k3li 503. De reden voor de lage nauw
keurigheid van k31 i heeft waarschijnlijk niet met de nauwkeurigheid van het gemeten impedantiespectrum te 
maken, maar met het feit dat het gebruikte model niet geschikt is voor de bepaling van deze materiaalpara
meter. 

De parasitaire effecten hebben een invloed op het impedantiespectrum rond de lengteresonantie (zie hoofd
stuk 5) die kleiner dan 13 is. Een parasitaire weerstand die minder dan 13 invloed heeft op het impedantie
spectrum kan echter wel dat de bepaling van Ef3i bei:nvloeden. De kwaliteit van de tijddomeinmeting is dus 
niet groot genoeg voor de bepaling van Ef3;. 

De afwijkingen als gevolg van het feit dat het lD-model niet volledig is, zijn in bovenstaande getallen niet 
meegenomen. 

8.1.2 Betrouwbaarheid van het ID-model (i.r.t. bepaling materiaalparameters) 

De betrouwbaarheid van het lD-model dat de vibraties in de lengterichting beschrijft (zie hoofdstuk 2) is 
onderzocht voor zowel een 1-laags piezo-plaat als een multilaags LSA-plaat. Bij het lD-model is de invloed 
van elektroden en de eventuele passieve lagen (bij de LSA-plaat) niet meegenomen. Bovendien beschrijft het 
model alleen de vibratiemodes in de lengterichting, terwijl in werkelijkheid ook vibraties in de breedterichting 
plaatsvinden, die op een plaat met afmetingen 1 x b = 46.5 mm x 10 mm een kleine invloed hebben (zie 
hoofdstuk 2). 

ID-model toegepast op I-laags platen 

Uit hoofdstuk 7 blijkt dat door onvolledigheid van het lD-model bij de 1-laags platen met elektroden de fout 
van sfir, sf1i en Ef3r 13 te bedragen en van k31r 2.53. Uit de resultaten van hoofdstuk 5 en 6 blijkt dat het 
lD-model niet geschikt is voor bepaling van de imaginaire parameter k31 i en i:f3;. 

ID-model toegepast op LSA-platen 

Bij de LSA-plaat zijn in het model naast de invloed van de elektroden en de breedtevibraties ook nog de 2 
passieve lagen buiten beschouwing gelaten (deze worden in het lD-model als actief verondersteld). Uit de 
resultaten van hoofdstuk 7 blijkt dat daardoor de fout van sf1r 43 bedraagt en van k31 243. 

Daarbij zijn we er vanuit gegaan dat de inactieve lagen van een LSA-plaat dezelfde mechanische compliantie 
hebben als de actieve lagen. In de praktijk hoeft dat niet liet geval te zijn aangezien bij het polen de compliantie 
van de actieve lagen ten opzichte van de inactieve lagen verandert. Daardoor is de fout in sf1r mogelijk groter. 

Doordat de elektroden niet over de volledige breedte doorlopen is het niet duidelijk wat de relatie is tussen 
de capaciteit van de LSA-plaat en Ef3. Dit geeft een fout in Ef3 van grootte orde 73. 

De fout van sfi; zal ook hier voornamelijk door de aanwezigheid van elektroden worden veroorzaakt. Deze 
fout van grootteorde 93 wordt afgeschat aan de hand van R = 0.09 (zie hoofdstuk 7). 

Samengevat geeft dit tabel 8.1 waarin de afwijkingen van de bepaalde materiaalparameters (van een LSA
plaat) als gevolg van de kwaliteit van de tijddomeinmeting en de onvolledigheid van het lD-model naast elkaar 
gezet. 

Afwijking door meeton- Afwijking door onvolledig- Reden van onvolledigheid 
nauwkeurigheid heid lD-model 

sf1r <0.13 >43 Aanwezigheid van elektroden 
k3lr <0.13 243 Aanwezigheid van elektroden+ inactieve lagen 

cj3r <0.53 73 Elektroden lopen niet over de volle breedte 

sfli 23 ±93 Aanwezigheid van elektroden 
k31i 503 onbetrouwbaar Model niet geschikt 

ch onbetrouwbaar n.v.t. n.v.t. 

Tabel 8.1: Overzicht van de afwijkingen van de bepaalde materiaalparameters als gevolg van de meetonnauwkeurigheid 
en de onvolledigheid van het lD model (bij een LSA-plaat). 
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8.2 Defectenanalyse 

Voor het gebruik van een impedantiespectrum voor defectenanalyse is het van belang om over het volledige 
frequentiegebied nauwkeurig te meten omdat nog niet duidelijk is welke frequentiegebieden van belang zijn. 
We gaan er wel van uit dat de belangrijkste resonanties zich bevinden in het frequentiegebied van 10 kHz 
- 5 MHz. Naar de defectenanalyse moet nog onderzoek worden gedaan. In [BEC96] is aangetoond dat 
impedantiespectroscopie een geschikte meetmethode kan zijn voor het detecteren van defecten. 

In dit kader hebben we het doel gesteld dat de nauwkeurigheid van een tijddomeinmeting zo groot moet 
zijn dat bij iedere mechanische resonantie de resonantie- en anti-resonantiefrequentie met ongeveer 13 nauw
keurigheid kunnen worden bepaald. De bij de resonantie- en anti-resonantiefrequentie behorende impedantie 
moet eveneens met 13 nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat de 
afwijking van de gemeten impedanties kleiner is dan 13. Bovendien is de frequentieresolutie voldoende groot 
zodat de relatieve frequentiestap kleiner is dan 13. Voor hoge frequenties (boven 1 MHz) is een correctie 
voor parasitaire effecten nodig waarna aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Een uitzondering 
daarbij is de impedantie behorende bij de dikteresonantiefrequentie. Deze impedantie is zo klein (orde van 10 
mfi) dat de afwijking relatief veel groter is. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of dit kan worden verbeterd. 

8.3 Verdere inzet van de tijddomeinopstelling 

De tijddomeinopstelling kan ook gebruikt worden voor andere frequentiegebieden. Daarvoor hoeft in principe 
alleen een nieuw excitatiesignaal te worden gemaakt. Dit kan eenvoudig met een kant en klare procedure 
die is beschreven in een Matlab-script (zie bijlage met Matlab-scripts). Daarbij moet wel rekening worden 
gehouden met de beperkingen van de generator- en meetkaart. Een afweging moet worden gemaakt tussen 
de frequentiestapgrootte (!:l.f) en de maximale frequentie waarbij de impedantie wordt bepaald. Deze zijn 
namelijk beide evenredig met de generator frequentie. Een kleinere stapgrootte resulteert dus automatisch in 
een lagere waarde voor de maximale frequentie (zie hoofdstuk 3.1). 

De tijddomeinopstelling kan ook gebruikt worden voor andere geometrieen. Een korte termijn doelstelling 
is het geschikt maken van de opstelling voor het meten van de vingers die uit een LSA-plaat worden gemaakt 
(zie 1). Over het algemeen zijn de volgende zaken bij het meten van andere geometrieen van belang: 

• Voor de seriecomponent moet een condensator worden gekozen die overeenkomt met de capaciteit van het 
piezo-element. Als de capaciteit van het piezo-element groot is (zoals bij een LSA-plaat), kan eventueel 
een extra weerstand van ca. 10 worden toegevoegd (zie hoofdstuk 3.1). Een vinger heeft een capaciteit 
van 900pF zodat alleen een seriecondensator voldoet. 

• Bij een grote capaciteit van het piezo-element kan eventueel een correctie voor parasitaire effecten worden 
toegepast. Dit is alleen mogelijk als het piezo-element geen resonanties vertoont in een deel van het 
impedantiespectrum waar de parasitaire effecten optreden. Voor veel kleinere capaciteiten is het van 
belang te corrigeren voor de ingangsimpedantie (1 MO, 25 pF) van de meetkaart en de parasitaire 
capaciteit van de coax. Zie formule (C.16) in bijlage C voor de impedantie van de coax. 
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Hoofdstuk 9 

Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

De conclusies die uit de resultaten van dit afstudeeronderzoek kunnen worden getrokken hebben betrekking 
op 

1. De kwaliteit van de tijddomeinmeting, ofwel: voldoet de de tijddomeinmeting aan de gestelde voorwaar
den? 

2. Hoe nauwkeurig zijn materiaalparameters uit een gemeten impedantiespectrum te bepalen? 

Uit de resultaten van de hoofdstukken 4 en 6 kunnen we de volgende conclusies trekken met betrekking tot de 
kwaliteit van een tijddomeinmeting: 

• De meettijd van een impedantiespectrum voor het frequentiegebied van 10 kHz tot 5 MHz is 13 ms, 
waardoor de snelheid aan de gestelde voorwaarde voldoet. Daarbij is echter een dataverwerkings
tijd van 40 s niet meegenomen. Deze kan door efficienter datatransport sterk worden gereduceerd tot in 
de orde grootte van seconden. 

• De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en resolutie zijn voldoende 
groat zodat de tijddomeinrneting kan warden toegepast voor het bepalen van materi
aalparameters en voor d e toekomstige defectenanalyse. Het blijkt namelijk dat uit een lD
model materiaalparamaters met 0.13 nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. Alie resonantie- en anti
resonantiefrequenties in het spectrum kunnen met 13 nauwkeurigheid worden bepaald. 

Uit de resultaten van de hoofdstukken 3.1 en 5 t/m 7 kunnen we het volgende concluderen met betrekking tot 
de bepaling van materiaalparameters uit een impedantiespectrum: 

• Het toepassen van de kleinste-kwadraten-methode met een lD-model blijkt nauwkeuriger en meer be
trouwbare resultaten op te leveren dan de conventionele methode om materiaalparameters te bepalen 
(zoals uit de IEEE-norm [IEE87]). Daarbij dienen we te vermelden dat beide methodes in principe alleen 
mogen worden toegepast op geometrieen waarbij de gebruikte vibratiemode puur lD is. De verbetering 
in nauwkeurigheid volgt uit de experimentele resultaten en de verbetering van de betrouwbaarheid volgt 
uit de theoretische analyse. 

• Het toepassen van het lD-model voor de bepaling van de materiaalparameters sf1 , k31 en t:f3 van 
een 1-laags piezo-plaat met afmetingen I x b x h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm met elektroden levert een 
betrouwbaarheid van 13 voor sf1 , 2.53 voor k31 en 0. 73 voor t:f3 . Een verklaring hiervoor is het feit 
dat in het lD-model geen rekening is gehouden met elektroden en vibraties in de breedterichting. 

• Het toepassen van het lD-model voor de bepaling van de materiaalparameters sfi, k31 en t:f3 van een 
LSA-plaat met afmetingen I x b x h = 46.5 x 10.0 x 0.5 mm levert een betrouwbaarheid van 43 voor 
sf11 243 voor k 31 en 73 voor t:f3 . Een verklaring voor de afwijkingen is het feit dat bij het lD-model 
geen rekening is gehouden met het feit dat 2 van de 6 lagen inactief zijn, de aanwezigheid van elektroden 
die niet over de volledige breedte doorlopen, en de invloed van vibraties in de breedterichting. 
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• Het lD-model blijkt niet geschikt te zijn voor de bepaling van piezo-elektrische en dielektrische verliezen. 
De mechanische verliesfactor kan wel worden bepaald. Deze heeft een betrouwbaarheid van dezelfde 
grootteorde als de betrouwbaarheid van sf1 . 

• Het lD-model dat de diktevibraties beschrijft blijkt nog niet goed toepasbaar. 

9.2 Aanbevelingen 

Een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek die uit dit afstudeeronderzoek volgen is: 

• Het reduceren van de dataverwerkingstijd bij de tijddomeinopstelling. De meeste tijdswinst is te behalen 
door de verwerking van de data direct in het PC-geheugen uit te voeren. 

• Het geschikt maken van de tijddomeinopstelling voor het meten van piezo-vingers die uit een LSA-plaat 
worden gezaagd (zie paragraaf 8.3). 

• Het uitbreiden van het lD-model dat de lengtevibraties beschrijft, waarbij de invloed van elektroden en 
de passieve lagen wordt meegenomen. Het feit dat de elektroden niet over de volledige breedte doorlopen 
en de wrap-around elektroden zullen hier ook een rol spelen. In [DES98] is meer informatie te vinden 
over de invloed van wrap-around elektroden. De validiteit kan worden getoetst aan de gesimuleerde 
impedantiespectra. Ook verschillen van de compliantie van de passieve ten opzichte van de actieve lagen 
kunnen worden onderzocht. 

• Het corrigeren van het lD-model voor de invloed van de breedtevibraties. Daarin kan nog een extra 
winst van 2% worden behaald in de nauwkeurigheid bij de bepaling van de koppelfactor. 

• Het onderzoeken van het lD-model dat de diktevibraties beschrijft. Daarmee kunnen de materiaalpara
meters s33 en k33 worden bepaald. 

• Het ontwikkelen van een 2D analytisch model zodat ook de gekoppelde resonantiemodes kunnen wor
den gebruikt voor het bepalen van materiaalparameters. Er is reeds een project gestart bij het Stan 
Ackermans lnstituut in het kader van "Wiskunde voor de Industrie ". 

• Bepaling van relaties tussen materiaalparameters en piekposities in het spectrum door middel van het 
varieren van materiaalparameters in het eindige-elementenmodel. Dit is echter zeer bewerkelijk. 

• Het onderzoeken van impedantiespectra van LSA-platen voor de detectie van defecten. Hierbij kan 
het eindige-elementenmodel worden gebruikt om verandering in het impedantiespectrum als gevolg van 
defecten beter te begrijpen. Deze defectenanalyse kan later ook worden toegepast op piezo-vingers in 
diverse stadia van het productieproces. 
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Lijst met gebruikte grootheden 

CT capaciteit bij constante spanning [F] 
cs capaciteit bij constante rek [F] 
Dm dielektrische verplaatsing [C/m2 J 
Em elektrisch veld [V/mJ 
I elektrische stroom [AJ 
L inductie [HJ 
S;1 mechanische rekvector [1] 
Q elektrische lading [CJ 
Qm mechanisce kwaliteitsfactor [lJ 
N aantal samples [lJ 
R weerstand [n] 
T;j mechanische spanningstensor [N/m2

] 

v elektrische potentiaal in het frequentiedomein [VJ 
y elektrische admittantie [1/n] 
z elektrische impedantie [n] 
Zserie elektrische impedantie van de serie-component [nJ 
ZvuT elektrische impedantie van de "device under test" [n] 
b breedte van de plaat [m] 
cf; mechanische stijfbeid bij constante dielektrische verplaatsing [N/m2 J 
cfi mechanische stijfbeid bij constant elektrisch veld [N/m2

] 

d;j piezoelektrische constante [m/V] 
e;j piezoelektrische constante [C/m2

] 

fp frequentie, gedefinieerd bij max [Re(Z )] [Hz] 
fs frequentie, gedefinieerd bij max [Re(Y)] [Hz] 
fr resonantiefrequentie, gedefinieerd bij im(Y) = 0 [Hz] 
fa anti-resonantiefrequentie, gedefinieerd bij im(Z) = 0 [Hz] 
f gen samplesnelheid van de generatorkaart [S/s] 
fADC samplesnelheid van de ADC [S/s] 
h dikte of hoogte van de plaat [m] 
k;j piezo-elektrische koppelfactor [1] 
r lengte van de plaat [m] 
sf; mechanische compliantie bij constante dielektrische verplaatsing [m2 /N] 
sfi mechanische compliantie bij constant elektrisch veld [m2 /NJ 
U; verplaatsingsveld [m] 
v spanningssignaal in het tijddomein [VJ 
Vm geluidssnelheid in het materiaal [m/s] 
w elektrische potentiaal [VJ 
p dichtheid [kg/m3J 
E'[;,n dielektrische constante bij constante spanning [F/m] 
E~n dielektrische constante bij constante rek [F/m] 
tan De dielektrische verliesfactor [1] 
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wp frequentie, gedefinieerd bij max [Re(Z)] 
w8 frequentie, gedefinieerd bij max [Re(Y)] 
Wr resonantiefrequentie, gedefinieerd bij im(Y) = 0 
Wa anti-resonantiefrequentie, gedefinieerd bij im(Z) = 0 

[Rad/s] 
[Rad/s] 
[Rad/s] 
[Rad/s] 
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Bijlage A 

Excitatiesignalen en frequentievectoren 

Lineaire frequentievector: 

Input: 

• Ngen, het aantal waarden van excitatiesignaal zoals <lat door de generator wordt gemaakt. 

• fgen, de frequentie van de generator 

• f min, een benadering van minimale frequentie van het signaal 

• !max, een benadering maximale frequentie van het signaal. 

Berekening: 

1. Bepaal de minimale frequentie stapgrootte fstap = l/T9en = N 9en/ f 9en· 

2. Bepaal de exacte minimale en maximale frequentie van het signaal door voor f min en !max de dichtsbij
zijnde integer ·fstap te zoeken. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld fmin/ fstap op een geheel getal af te 
ronden: 

f min teller =round( f min/ fstap) 

!max.teller =round( fma.x/fstap) 

3. Maak een frequentievector f met f = n · fstap, waarbij n met stapgrootte van 1 loo pt van f min teller tot 

f max teller· 

logaritmische frequentievector: 

Input: 

• Als bij de lineaire frequentievector 

• Het maximale punten nma.x <lat in het spectrum bij frequentie f op het frequentiegebied f / Q moet liggen, 
waarbij 

• Q, een geschatte kwaliteitsfactor. 

Berekening: 

1. hetzelfde als bij de lineaire frequentievector. 

2. hetzelfde als bij de lineaire frequentievector. 

3. Maak een frequentievector: 

• Begin met f = n · fstap waarbij n = fminteller (~n wordt gelijk aan 1 gesteld). 

• Verhoog n met ~n. 

• Het volgende element in de vector is f =(n + ~n) · fstap· 

• check of een grotere stapgrootte mogelijk is, dus als ( ~n+ 1) · fstap < 1.i!:l. Zo ja, maak ~n = ~n+ 1. nm ax 
Zo nee, verander ~n niet. Ga in beide gevallen weer naar stap 2, tenzij n = f max teller : dan stopt 
de procedure en is de vector compleet. 
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80 BIJLAGE A. EXCITATIESIGNALEN EN FREQUENTIEVECTOREN 

Voorbeeld van een lineaire en logaritmische frequentievector 

Input: 

• Ngen = 1 MS= 1048576 MS. 

• f gen = 80 MS/s= 80 · 106 S/s. 

• fmin = 10 kHz. 

• fmax = 5 MHz. 

• nmax = 10 . 

• Q = 100. 

Het aantal harmonische van de lineaire frequentievector bedraagt 65406 tegenover 5132 bij de logaritmische 
frequentievector . Onderstaande figuur geeft de stapgrootte van de lineaire en logaritmische frequentievector 
weer. Ze starten beide met 76 Hz, maar bij 3.2·105 Hz wordt de stapgrootte bij de logaritmische frequentievector 
verhoogt. 

1600 -- logaritmisch 
-- lineair 

1400 

1200 

Q) 
1000 :t:: 

0 e 
Cl a. 800 19 en 

600 

400 

200 

0 
104 105 106 

frequentie (Hz.) 

Figuur A.1: Stapgrootte van de lineaire en logaritmische frequentievector uitgezet tegen de frequentie. 



Bijlage B 

Foutenanalyse 

Afleiding van D.Z 

Keuze seriecomponent 

Bij spanningsdeling geldt voor de impedantie van de Device Under Test: 

Va(w) - Vi,(w) 1- H 
Znur(w) = Zserie Vi,(w) = Zw-H' (B.l) 

waarbij 

Vi,(w) 
H = Va(w) (voor het gemak wordt w weggelaten. (B.2) 

De onnauwkeurigheid in Va(w) en Vi,(w) wordt gegeven door respectievelijk 6. Va en 6.Vi,. De onnauwkeurigheden 
in H en Z kunnen daarmee worden afgeleid: 

en voor 6.Z / Z vinden we 

6.H 

H 

6.Z 

(B.3) 

(B.4) 

6.Z -6.H 
z= H-H2 " 

(B.5) 

De bijdrage van de afwijkingen 6. Va en 6. Vi, aan de relatieve nauwkeurigheid van Z is minimaal als H = k2 
minimaal is. Dit geldt bij H=0.5, dus als Znur(w) gelijk is aan Zserie· 

Afwijking in Z 

Als Znur(w):::::: Zserie kunnen we schrijven 

6.Z = -46.H = - 2 ( 6. Vb + 6. Va) :::::: 4 6. Va 
Z Vb Va Va' 

(B.6) 

als we veronderstellen dat ~ :::::: ~Ve . 
Vb Va 

Grafiek met resultaten herhalingsmetingen 
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82 BIJLAGE B. FOUTENANALYSE 

3 ,---~--.~~--r~---;-----,r~~---,--~~-,----;::::================:::::;, 
- 1 meting 

Cl 
.£ 
-0 
::::J 
0 
£. 

Qi 

2 

> 
iii 0 
<ll 
c: 
Cl 
"iii 

~ -1 ..... 

-2 

- 10 metingen emiddeld 

55 60 65 70 75 80 85 90 
frequentie (kHz.) 

Figuur B.1: De verhouding D.Z/Z uitgezet tegen de frequentie bij 1 meting en 10 herhalingsmetingen. 



Bijlage C 

Afleidingen 

Vibratiemodes in de lengterichting 

Substitueer 

u1 (w) = A(w) · sin(B (w) ·xi), 

en 

E3=C 

in de relaties (2.14) t/m (2.18). Daaruit volgt [CHA95]: 

met 

Daaruit kunnen we afleiden: 

J T ( 2 ( l tan ~ ) ) 2 Q = D 3dx1dx2 = -E33 bl+ k31 2 ~~ - bl tv, 

waarmee de admittantie kan worden afgeleid: 

I -jwQ . 2 2 jC'f;v1 wl 
y = ~V = 2V = JWCo(l - k31) + k31-l-tan 2v1' 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de relaties 
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(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 



84 BIJLAGE C. AFLEIDINGEN 

Relatie tussen de koppelfactor en Wn Wa 

De relaties voor Wr en Wa worden gegeven door: 

resonantie 

anti-resonantie 

Met behulp van de goniometrische relatie 

kan worden afgeleid dat 

Aangezien 

( b) 
tan a - tanb 

tan a - = ------
1 + tanatanb 

tan,::. _w_r _-_w_a 

2 Wr 

tan 2L - tan 2L !!!a. 2 2 w,. 
1 + tan 2L tan 2L !!!a. • 

2 2 Wr 

7f 
tan - ___... oo 

2 

geeft teller en noemer delen door tan ~ 

1 - tan 2L ~ / tan 2L 1 
2 w,. 2 tan,::. _w_r _- _ w_ a 

2 Wr 1/ tan 2L +tan 2!:..!!!u.. - tan 2!:.~ • 
2 2 Wr 2 w,. 

Substitueer Wr = 2
1v ~: 

Hierin kunnen we weer de relatie k§1 tan~ = ~ (k§1 - 1) substitueren: 

7r Wr - Wa k§1 2v 
tan 2 Wr = k§

1 
- 1 Wal· 

Dit geeft de volgende relatie om k§1 te bepalen uit resonantie en anti-resonantiefrequentie: 

k§1 Wal 7f Wr - Wa 
--- - - tan----
k§1 - 1 - 2v 2 Wr 

Met behulp van Wr = 2t ~ kan dit geschreven worden als 

k§1 1fWa 1fWr - Wa 

k§1 - 1 = 2 Wr tan 2 Wr 

Voor de ne resonantie kan dit algemeen worden geschreven als: 

k§1 (7f ) Wa [(7f ) Wr -Wa ] - 2-- = - + m · 7r - tan - + m · 7r , m = 0, 1, 2, 3, .... 
k3l - 1 2 Wr 2 Wr 

Voor x = w,:;,.w· « 1 kan dit worden vereenvoudigd tot: 

k§1 
k§1 -1 

7r ~Wa + ~wr(~) 1fWr -wa 

2 2 Wr 

1fWa 1fWr -Wa O (1fWa-Wr )
3 

~ --- + 
2 Wr 2 Wr 2 Wr 

1 + 1 .!!!u.. 7f 2wa 2wr w,. 7f W r - Wa 

2 Wr 2 Wr 

(C.6) 

(C.7) 



Vibratiemodes in de dikterichting 

Substitueer 

u3(w) = A(w) · sin (B (w) · x3), 

en 

D3 = C(w) 

in de relaties (2.24) t/m (2.28). Daaruit volgt [CHA95]: 

met, 

S k2 · (w ) 1 €33 th sm ;--x3 
- 3 v 
e33 k2 sin (J;L/!.) - (1 + k2 ) J£h.. cos ( wh ) th 2v3 th 2v3 2v3 

8 (l+kfh)cos(~v~) w 
~ v-

k2 sin wh - tl(l + k2 ) cos wh V3 th 2v3 2v3 th 2v3 

1 Eg3kfh cos(: x3) 2.X 
- 3 v 
e33 k2 sin ( wh ) _ ( 1 + k2 ) wh cos ( wh ) h th 2v:i th 2v3 2v3 

kfh cos ( ;;x3) + (1 + kzh) cos ( ~) 2.x v 
k2 sin ( wh ) - (1 + k2 ) wh cos (J;L/!. ) h th 2v3 th 2v3 2v3 

V3 = 

Hieruit kan met (2.28) de impedantie warden afgeleid: 

z = 

met 

Invloed breedtemode op lengtemode 
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(C.8) 

(C.9) 

(C.10) 

De piek behorende bij de lengtemode kan bei"nvloed warden door de breedtemode. De invloed van de breedte
mode op de lengtemode kan op de volgende manier warden afgeleid. In formule 2.22 kan voor w « 1 

Wr,breedte 

de ontwikkeling van tan x ~ x + ~x3 warden toegepast: 

. 2 2 2jCov1 7r w . [ 2 1 (7r w) 2] Ybreedte = JWCo(l - k31 ) + k31--z- tan -
2 

~ JWCo 1 + k31-
3 

-
2

- . 
Wr,breedte Wr 

(C. 11) 

De bijdrage van de 2e term uit het rechterlid is kleiner dan 13 als 

k2 1 7r w 0 01 w 2 3 . 0.01 
2 ff - -- < * < - ---

31 3 ( 2 Wr) . Wr,breedte 7r k~l (C.12) 
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Om te onderzoeken of deze voorwaarde geldt bij de lengteresonantie substitueren we 

2V7r 
Wr,lengte 

2l 
2V7r 

Wr,breedte 2b 

in (C.12) en schatten k31 ~ 0.4. Daaruit volgt <lat als is voldaan aan 

Wr ,lengte = ~ < 0.271 
Wr ,breedte l 

<lat Ybr eedte binnen 1 % gelijk is aan jwCo 

Coax kabel 

(C.13) 

(C.14) 

(C.15) 

Volgens [POL83] is de impedantie Z van een coaxkabel van lengte x en karakteristieke impedantie Z 0 , parallel 
geschakeled met een impedantie ZL gelijk aan 

(C.16) 

waarbij de propagatiesnelheid gelijk is aan c. Voor frequenties kleiner clan 5 MHz, x kleiner clan 1 meter en 
een propagatieconstante van 3· 108 (ideale coax) geldt <lat e:~) « 1, waardoor 

(
jwx) cosh - c-

. h (jwx) sm --
c 

Daarmee wordt (C.16) geschreven als 

~ 1 

jwx 
~ 

c 

Z = Zo 1 + t-37 ~ Zo Z L (l + Zo jwx) (1 _ Z L jwx) ~ Z L + Zo jwx _ Zz jwx. 
.bi. + J:::!3.. Zo ZL c Zo c c Zo c 
ZL c 

(C.17) 

(C.18) 

(C.19) 

Als IZLI veel kleiner is clan de karakteristieke impedantie Z0 (die vaak gelijk aan 50fl is), kan Z geschreven 
worden als 

jwx 
z~zL+Zo-. 

c 
(C.20) 

De coaxkabel kan dus worden beschouwd als een spoel in serie met ZL, waarbij de inductie gelijk is aan 

x 
L coax = Zo-. 

c 
(C.21) 



Bijlage D 

Omrekeningsfactoren 

In <lit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van [IEE87] en [PRUOl]. Let op: fout in [IEE87] p. 15, D moet d 
zijn. 

Enkele algemene definities 

Poisson constantes [PRUOI]: 

V12 = 
sfi 

--y 
Sn 

V13 = 
sf3 --y 
S33 

Elastisiteitsmoduli [PR UOI]: 

Relatie tussen compliantie en stijtbeid [IEE87] : 

Omrekeningsfactor alleen geldig voor PZT 

Van sE naar cE of van sD naar cD [PRUOI]: 
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88 BIJLAGE D. OMREKENINGSFACTOREN 

en 
sns33 - si3 (D.8) 

f(s) 

C12 
s12s33 - si3 

(D.9) 
f(s) 

C13 
s13(sn - s12) 

(D.10) 
f(s) 

C33 
si1 - si2 

f(s) 
(D.11) 

1 
(D.12) C44 

S44 

C55 ~ (afgeleid uit (D.6)) (D.13) 
S55 

C66 ~(afgeleid uit (D.6)) (D.14) 
S55 

Van sE naar sD ( [PRUOl] p. 110): 

sfi sf1 (1- k~1) (D.15) 

sfi E k2 E S12 - 31 Sn (D.16) 
D 

S33 sf3(l - k53) (D.17) 

sfi sf4(1 - kI5) (D.18) 

Van cE naar cD : 

Bepaal eerst (sDJ en vervolgens (cDJ 
Koppelfactoren ([PRUOl] p. 111): 

k15 
d15 

(D.19) 
Jsf4€i~ 

k31 
d31 

(D.20) 
~ 3 

k33 
d33 

(D.21) 
~ 33 

kp ~ (D.22) k31 
2 

kth 
e33 

(D.23) 
Jc£c:i3 

Van d;i naar e;i of van e;j naar dij ([PRUOl] p. 111): 

€31 d31 ( cfi + c~) + d33cf3 (D.24) 

e33 2d31Cf3 = d33C~ (D.25) 

€15 d15c2i (D.26) 

d31 ( E E) E €31 Sn + S12 + €33S13 (D.27) 

d33 2 E E €31 S13 + e33S33 (D.28) 

d15 E 
e15S44 (D.29) 

Van €T naar €8 of van €8 naar €T : 

Dit kan op drie manieren: 



1. Als de koppelfactoren bekend zijn ([PRUOI] p. 110): 

(1 - k~5)€f1 
(1 - k~)(l - k;h)€f3 ~ (1 - k53)€f3 

2. Als d, [sE] en [c0] bekend zijn (omschrijven van bovenstaande relaties): 

S T d'fs 
€11 = €11 - E 

844 

(€~3) 2 
T 41 2 

S 
e2 = €33 - E-1--

€ - ::1r- Sll - V12 
33 C33 

3. Als d;j en e;j bekend of te bepalen zijn ([IEE87] p. 15) 

q 

€f3 €~3 + L)3qe3q = €g3 + d31e31 + d32e32 + d33e33 
q 
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Bijlage E 

Koppelfact oren 

Formule (2.22) is gebruikt voor het modelleren van het impedantiespectrum bij de lengteresonantie. Daaruit 
is de koppelfactor bepaald op de conventionele wijze met behulp van de relatie 

2k'51 =~IP tan~IP - Is. 
k31 - 1 2 Is 2 Ip 

De frequenties IP en fs warden numeriek bepaald door middel van de relaties 

Voor de materiaalparameters wordt gebruikt: 

waarbij Qm en Qd warden gevarieerd. 

max [real(Z)] 

max [real(Y)]. 

10 -10- 12 (1 + i/Q.) m 2 /N 
5 · 10-10 (1 + i/Qd) m/V 
3 .10-7 F/m, 

(E.1) 

(E.2) 

(E.3) 

(E.4) 

(E.5) 

(E.6) 

In onderstaande figuren is de bepaalde koppelfactor uit IP en Is uitgezet tegen respectievelijk Q d ( Q s= 10000) 
en Q. (Qd=lOOOOOO). De bepaling blijkt niet nauwkeurig te zijn, vooral bij lagere Qd. 
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92 BIJLAGE E. KOPPELFACTOREN 

Qd=1000000 
0 . 29,-----,----,-----,-----,-----,---,-------;::=~~===;l 

- k31 
- k uit f en fs 

0.2895 

0.289 

0.288 

0 .28~0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Qs 

Figuur E.2: Bepaalde koppelfactor uit fp en /. voor verschillen Q •. 



Bijlage F 

Materiaalparameters gebruikt 
AN SYS 

Input (zonder berekening): 

Compliantie (bij constante E): 
sfi = 15.0 · 10-12 m 2 /N 
sfb = -4.50 · 10-12 m 2 /N 
sf:i = -5.70 .10-12 m 2 /N 
s~ = 19.0 · 10-12 m 2 /N 
sfi = 44.0 · 10-12 m 2 /N 
sf5 = 44.0 · 10-12 m 2 /N 
s~ = 39 .10- 12 m 2/N 
Piezo-elektrische constante: 
e31 = 5.35 C /m2 

e33 = 17.29 C /m2 

e15 = 13.17 C/m2 

Dichtheid: 
p = 7.8 · 103 kg/m3 

Dielektrische constante (bij constante S): 
cf1/Eo = 1116.5 
€~2/€0 = 1116.5 
c~/ Eo = 896.3 

Berekende parameters ( m. b. v. omrekeningsfactoren): 

Stijtheid bij constante E: 
cf1 = 9.63 · 1010 N /m2 

cf:?= -4.50 · 1010 N/m2 

cf3 = -4.24 · 1010 N/m2 

cf3 = 7.81 · 1010 N/m2 

c.f4 = 2.27 · 1010 N /m2 

cf5 = 2.27 · 1010 N /m2 

cf6 = 2.56 · 1010 N/m2 

Piezo-elektrische constante: 
d31 = 155 · 10- 12 m /V 
d33 = - 390 · 10-12 m/V 
d1s = 579 · 10-12 m/V 
Dielektrische constante (bij constante T): 
cf1/€0 = 1978 
cf2/€0 = 1978 
cf3 /Eo = 1844 
Koppelfactoren: 
k31 = 0.313 
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94 BIJLAGE F. MATERIAALPARAMETERS GEBRUIKT IN ANSYS 

kth = 0.694 



Bijlage met Matlab-scripts 



.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlezen van txt-files in matlab 

%voor versie 2.1 van spectrack (herhalingen komen in 1 file!!!) 
%voor het openen van een serie files (noem de files met slecht 2 
getallen waarvan het 2e getal het nummer van de 
%meting voorstelt en het le getal het samplenr. 
%ya en yb zijn matrices met metingen van 1 sample 
%yamatrix en ybmatrix zijn matrices met metingen (gemiddeld) van 
meerdere samples 
%als er meerdere samples worden geopend heten de files 1,2,3, enz. Als 
er maar 1 hoeft te worden geopen 
%moet bij deell de naam worden ingevoerd 
tic; 
%input: 
beginsample=l; %start teller 
eindsample=l; %einde teller, voor verschillende samples, Z apart 
bepaald (niet middelen dus!!) 
deell='f:\louis\200301\batch20a\'; %directory van txt file 
deel2='m3'; %naam van de file (als beginsample=eindsample) 
deel3=' .txt'; %filenaam na getal 

%output: (ya en yb) 
for teller=beginsample:eindsample 

if (eindsample-beginsample)>O 
naam=strcat(deell,sprintf( 1 %d 1 ,teller) ,deel3); 

else %als er maar 1 sample hoeft te worden bepaald, kan gewoon de 
filenaam worden gebruikt (uit deell) 

naam=strcat(deell,deel2,deel3); 
end 

ytemp=dlmread(naam, ', '); 
[m,n]=size(ytemp); 
aantalmetingen=n/2; 

end 

for teller2=1:aantalmetingen 
ya(l:m,teller2)=ytemp(l:m,teller2*2-1); 
yb(l:m,teller2)=ytemp(l:m,teller2*2); 

end 
if aantalmetingen>l 

ya=mean(ya') '; 
yb=mean(yb') '; 

end 
yamatrix(l:m,teller-beginsample+l)=ya; 
ybmatrix(l:m,teller-beginsample+l)=yb; 

teller 

clear ytemp; 
clear begin; 
clear eind; 
clear deell deel3; 
clear m n teller naam; 
toe; 



Verwerking van de meetdata tot een impedantiespectrum 

%voor de verwerking van de meetdata van spectrack 
%log of lin 
%resample of niet 
tic; 
%input: 
rangea=0.2; %p/m 200mV 
rangeb=0.2; %p/m 200mV 
%filenamemeting='f:\testmetingen\matfiles\metingen.mat'; %metingen om 
te vergelijken 
filenameresultaat='f:\louis\200301\batch20a\m3.mat'; 
%filenameresultaat='g : \3_herhalingen_l0.mat'; 
multinr=7; 
modelnr=2; %(l=eenvoudig (C enR), 2=2e orde model); 

%ijking 
C_serie=496e-9; 
C_serie=476.99e-9; 
R_serie=l; 
R_serie=l.036; 
L_serie=Oe-9; 

if multinr==7 
%input voor multi? 

filenamemultimat='f:\testmetingen\matfiles\multi7_teller.mat'; 
%fteller zoals opgeslagen bij generatie! 

bits=l2; 
fgen=80e6; %generatie frequentie 
Ngen=2 ... 20; 
NADC=2 ... 20; %voor resamplen 
fADC=50e6; %voor resamplen 
NADCna=2 ... 19; %na resamplen en inkorten 

fADCna=40e6; %na resample en inkorten 
end; 

%-- - ----------------- - ----------

%binnnenhalen vergelijkingsmeting en multisinus met fteller: 
%load(filenamemeting); 
load(filenamemultimat ) ; 

%berekening van variabelen: 
fstap=fADCna/NADCna; %frequentiestap na resamplen 
mfactora=rangea/2 ... (bits-1); %komt van O.SVolt over llbit 
mfactorb=rangeb/2 ... (bits-1); %0.2 volt over llbit 
%bepaal de frequentie en tijdsas 
fax=fteller*fstap; 
tax=(l:NADCna)/fADCna; 
l=length(fteller); 
tijdADC=NADC/fADC; 
tijdgen=Ngen/fgen; 

%inkorten, resamplen en normeren 
inkorten=tijdgen/tijdADC; 



yatemp=yamatrix(l:inkorten*NADC, :) ; 
ybtemp=ybmatrix(l:inkorten*NADC, :) ; 

if fADCna-=fADC 
yakort=resample(yatemp,fADCna,fADC); %resample neemt automatisch 

ieder kolom apart 
ybkort=resample(ybtemp,fADCna,fADC); %resample neemt 

automatisch ieder kolom apart 
else 

yakort=yatemp; 
ybkort=ybtemp; 

end; 

yakort=mfactora*yakort; 
ybkort=mfactorb*ybkort; 

%checken of bereik ADC goed is ingesteld: 
if max(abs(max(yakort)) ,abs(min(yakort)))==rangea 

error('bereik te klein ingesteld') 
end 

%kart fftya in tot vector met alleen frequenties waar daadwerkelijk 
signaal is gemaakt 
fftyatemp=fft(yakort)/(O.S*NADC); %fft (iedere kolom apart) en verm met 
2/NADC 
fftybtemp=fft(ybkort)/(O.S*NADC); %fft (iedere kolom apart) en verm. met 
2/NADC 
clear fftya; 
clear fftyb; 

fftya(l:l, :)=fftyatemp(fteller(l:l)+l, :) ; 
fftyb(l:l, :)=fftybtemp(fteller(l:l)+l, :) ; 

%bepaal impedantie van seriekring en piezo 
ZC_serie=l./(2*pi.*i.*fax*C_serie); 
ZL_serie=2*pi.*i.*fax*L_ serie; 
ZR_serie(l:l,l)=R_serie; 
Z_serie=(ZC_serie+ZL_serie+ZR_serie); %1 kolom; 

if modelnr==2; 
omega=2*pi.*fax/max(fax); 
b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 

-l.423312987192293e+OOl-4.273583450712055e+OOli 
- 6.524459193920788e+000-1.722393465966956e+001i]; 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+001-4.194305303162285e+001i 
-5.008523533092871e-003+8.019391968254845e-003i]; 

z_serie=freqs(b,a,omega); 
end; 

H=(fftya-fftyb) ./fftyb; %verdeeld over meerdere kolommen 
[m,n]=size(H); 
if n>l 

for teller=l:n 
Z(:,teller)=Z_serie.*H(:,teller); 

end 
else 



Z=Z serie.*H; 
end; 

%resultaat opslaan 
clear opslaan; 
filenameresultaat 
opslaan=input('file opslaan (1 voor ja} '}; 
if opslaan==l 

save(filenameresultaat, 'fax', 'Z', 'H'}; 
end 

%plots: 
figure(l}; 
plot(tax,yakort}; 
title('tijdsignaal kanaal a'}; 
xlabel('tijd (s} '}; 
ylabel('spanning (V} '}; 

figure(2}; 
plot(tax,ybkort}; 
title('tijdsignaal kanaal b'}; 
xlabel('tijd (s} '}; 
ylabel('spanning (V} '}; 
grid; 
figure(3}; 
semilogx(fax,abs(fftya}}; 
title('spectrum kanaal a'}; 
xlabel('frequentie (Hz.}'}; 
ylabel('modulus spanning kanaal a (ohm}'}; 
grid; 

figure(4}; 
semilogx(fax,abs(fftyb}}; 
title('spectrum kanaal b'}; 
xlabel ( 'frequentie (Hz.} '}; 
ylabel('modulus impedantie (ohm}'}; 
grid; 
figure(S}; 
loglog(fax,abs(Z}}; 
%legend('tijddomeinmeting', 'imp. analyser'}; 

grid; 
xlabel('frequentie (Hz.}'}; 
ylabel('modulus impedantie (ohm}'}; 

toe; 



,....----------------------------------------------------------------------------...................................... , .... 

Kleinste-kwadraten-methode toegepast op de lengtemode 

% [parend,parmin,parmax]=parvector(x,y,parstart); 

%een functie voor het fitten van 1 meting van de admittantie 
%te fitten parameters: eps33, d31 en s31 
%gebruik nlinfit 
%procedure zoals bij k31_2 
%input: 1 kolom met x-waarden (frequentie) 
%input: 1 kolom met y-waarden (admittantie) 
%input: parstart-vector [real(sllE) real(d31) imag(sllE) imag(d31) 
real(eps33) imag(eps33)]' 
%output: parend-vector 
%output: parmin-vector 
%output: parmax-vector 
%globaal: parvast-vector [b 1 t rho]; 

function 
[parend,parmin,parmax]=parvector_breedte_s_d_eps(x,y,parstart); 

%maak parvast globaal 
%global parvast; 

%nlinfit: (maak x en y tweemaal zo lang) 
ln=length(x); 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln); %2e deel x2 
y2(l:ln)=real(y); %kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 
real(y) 
y2(ln+l:2*ln)=imag(y); %tweede deel imag(y) 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J]=nlinfit(x2,y2, 'splits_breedte_s_d_eps',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci ( : , 1) ; 
parmax=ci (:, 2) ; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Een functie voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

%splits imped op in het reele en imaginaire deel voor gebruik bij 
nlinf it 
%voor bepaling breedte mode 
%te fitten parameters: 
%sllE, d31 EN eps33 (complex) 
function y=splits_breedte_s_d_eps(par,x) 
ytemp=imp_breedte_s_d_eps(par,x); 
lx=length(x); 
y(l:lx/2,l)=real(ytemp(l:lx/2)); %reele deel van de functie in le 
deel y 
y(lx/2+l:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 



2. Een functie voor bet bescbrijven van bet model 

%beschrijft functie voor (impedantie) admittantie m 
%te fitten parameters : 
%s11E, d31 EN eps33 (complex) 
%skjf 
%function fie=imped_2 (parstart,x); 
function fie=imp_breedte_s_d_eps(parstart,x); 

%binnehalen bekende vaste parameters 
global parvast 
b=parvast(l);l=parvast(2);t=parvast(3);rho=parvast(4); 

%omschrijven par naar variabele parameters sllE en d31 
s11E=parstart(l)+i*parstart(3); 
d31=parstart(2)+i*parstart(4); 
eps33=parstart(S)+i*parstart(6); 

%afgeleide parameters 
CO=eps33*b*l/t; 
k31=sqrt(d31A2/(s11E*eps33)); 
v=l/sqrt(rho*sllE); 

%beschrijving admittantie (p.2 artikel smits) 

%fiecmx=(i*2*pi*CO.*x+(k31A2/(1-
k31 A2)) * (2*i*CO*v/l). *tan(2*pi. *x*l/ (2*v))); 
fiecmx= (1-k31 A2). * (i*2*pi*CO. *x+ (k31 A2/ (1-
k31 A2)) * (2*i *CO*v/l) . *tan (2*pi. *x*l/ (2*v))) ; 

%impedantie of admittantie???: 

%fie=conj (-fiecmx); %bepaling admittantie 
fie=conj (-1./fiecmx); %bepaling impedantie=l/Y 



Kleinste-kwadraten-methode toegepast op de diktemode 

% [parend,parmin,parmax]=parvector_dikte_s_e_eps(x,y,parstart); 
% parstart=[real(kth) imag(kth) real(v) imag(v) real(COS*le9) 
imag(COS*le9 
%een functie voor het f itten van 1 meting van de admittantie 
%gebruik nlinf it 
%procedure zoals bij k31_2 
%input: 1 kolom met x-waarden (frequentie) 
%input: 1 kolom met y-waarden (admittantie) 
%output: parend-vector 
%output: parmin-vector 
%output: parmax-vector 
%globaal: parvast-vector [b 1 t rho]; 

function [parend,parmin,parmax]=parvector_dikte_s_e_eps(x,y,parstart); 

%maak parvast globaal 
%global parvast; 

%nlinfit: (maak x en y tweemaal zo lang) 

ln=length(x); 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln); %2e deel x2 

y2(l:ln)=real(y); 
real(y) 

%kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 

%y2(l:ln)=imag(y}; %tijdelijk 
%y2(ln+l:2*ln)=real(y); %tijdelijk 

y2(ln+l:2*ln)=imag(y); %tweede deel imag(y) 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J]=nlinfit(x2,y2, 'splits_dikte_s_e_eps',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci (:, 1) ; 
parmax=ci (:, 2) ; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Een functie voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

%splits imped op in het reele en imaginaire deel voor gebruik bij 
nlinfit 
function y=splits_dikte_s_e_eps(par,x) 

ytemp=imp_dikte_s_e_eps(par,x); 
lx=length(x); 
y(l:lx/2,l)=real(ytemp(l:lx/2)); 
deel y 

%reele deel van de functie in le 



%y(l:lx/2,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %tijdelijk 
%y(lx/2+1:lx,l)=real(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de 
functie in 2e deel y 

y(lx/2+l:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 

2. Een functie voor bet bescbrijven van bet model 

%beschrijft functie voor (impedantie) admittantie van diktemode 
%te fitten parameters: 
%kth 
%v 
%eps33T/eps0 
%function fie=imped(par,x); 

function fie=imp_dikte_s_e_eps(par,x); 
%binnenhalen bekende vaste parameters 
global parvast 
b=parvast(l) ;l=parvast(2) ;t=parvast(3) ;rho=parvast(4); 

kth=par(l)+i*par(2); 
v=par(3)+i*par(4); 
COS=(par(5)+i*par(6))/le9; 

%beschrijving impedantie 
fie=(l./(i*2*pi*COS.*x)) .*(l-
(kthA2/(l+kthA2)) .*(tan(2*pi.*x*t/(2*v))) ./(2*pi.*x*t/(2*v))); 

%fie=real(fie); 



Corrigeren voor parasitaire componenten 

function 
[Z_corr,Z_corrmin,Z_corrmax]=corrigeer_minmax(fax,Z,fbeneden,fboven,mod 
elnr) ; 

fmin=min(find(fax>fbeneden)); 
fmax=max(find(fax<fboven)); 
faxsel=fax(fmin:fmax); 
Zsel=Z(fmin:fmax); 

parstart=[ l.432175424975684e-001 
2.031368409377100e-001 
1.901670315151705e-008 
9.722734846767047e-008 
3. 319541426231397e-007]; 

[parend,parmin,parmax,r]=fit_parmodel(faxsel,Zsel,parstart); 
Zmodel=Zpiezo_parasitair(parend,fax); 
r2=sum(r.A2)/length(faxsel) 

%bepaal parmin2 en parmax2 voor Zcorrmin en Zcorrmax 
parmin2=[parmin(l) parmax(2) parmin(3) parmax(4)]; 
parmax2=[parmax(l) parmin(2) parmax(3) parmin(4)]; 

%corrigeer Z 
Re=parend(l); %Relectrode 
Re_max=parmax(l); Re min=parmin(l); 
Rc=parend(2); %Rcontact 
Rc_max=parmax(2); Rc_min=parmin(2); 
Le=parend(3); %Lelectrode 
Le_max=parmax(3); Le_min=parmin(3); 
Lk=parend(4); %Lcoax 
Lk_max=parmax(4); Lk_min=parmin(4); 
Cpiezo=parend(S); %capaciteit v.d.piezo bij hoge f 
Cpiezo_max=parmax(S); Cpiezo_min=parmin(S); 
omega=2*pi*fax; 
%Rs=l; 

if modelnr==l 
%Cserie=500e-9; 

end; 

Cserie=476.99e-9; 
%R_serie=l; 
R_serie=l.036; 
Z_serie=R_serie+l./(i.*omega*Cserie); 

if modelnr==2 
omega2=2*pi.*fax/5e6; 

b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 
-1.423312987192293e+001-4.273583450712055e+001i 
-6.524459193920788e+000-1.722393465966956e+001i]; 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+001-4.194305303162285e+001i 
-5.008523533092871e-003+8.019391968254845e-003i]; 



Z_serie=freqs(b,a,omega2); 
end; 

%Cserie=476.99e-9; 
ZL_electrode=i*omega*Le; 
ZL_electrode_max=i*omega*Le_max; ZL_electrode_min=i*omega*Le_min; 
ZR_electrode=Re; 
ZR_electrode_max=Re_max; ZR_electrode_min=Re_min; 
ZRc=Rc; 
ZRc_max=Rc_max; ZRc_min=Rc_min; 
ZL_kabel=i*omega*Lk; 
ZL_kabel_max=i*omega*Lk_max; ZL_kabel_min=i*omega*Lk_min; 

Z_corr=Z.*(l+(ZL_kabel+ZRc) ./Z_serie)-ZR_electrode-ZL_electrode; 
Z_corrmax=Z.*(l+(ZL_kabel_max+ZRc_max) ./Z_serie)-ZR_electrode_min
ZL_electrode_min; 
Z_corrmin=Z.*(l+(ZL_kabel_min+ZRc_min) ./Z_serie)-ZR_electrode_max
ZL_electrode_max; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Twee functies voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

function [parend,parmin,parmax,r)=fit_parmodel(x,y,parstart); 

ln=length (x) ; 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln) ; %2e deel x2 
y2(l:ln)=real(y); %kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 
real (y) 
y2(ln+l:2*ln)=imag(y) ; %tweede deel imag(y) 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J)=nlinfit(x2,y2, 'splits_zpiezo_parasitair',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci(:,l); 
parmax=ci (:, 2); 

function y=splits_zpiezo_parasitair(par,x); 

ytemp=zpiezo_parasitair(par,x); 
lx=length(x); 
y(l:lx/2,l) =real(ytemp(l:lx/2)); %reele deel van de functie in le 
deel y 
y(lx/2+l:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 

2. Een functie voor bet berekenen van de impedantiespectra van de parasitaire componenten 

f unction fie=zpiezo_parasitair(par,f); 

%modelnr=2; %als Zserie is 2e orde functie 

%parsitaire componenten 



Re=par(l); %Relectrode 
Rc=par(2); %Rcontact 
Le=par(3); %Lelectrode 
Lk=par(4); %Lcoax 
Cpiezo=par(S); %capaciteit v.d.piezo bij hoge f 

par(l); 
par(2); 
par (3); 
par(4); 
par(S); 

%omega 
omega=2*pi.*f; 

%seriecomponent 
%Rs=l; 
Rs=l.036; 
%Cserie=500e-9; 
Cserie=476.99e-9; 
%piezomodel 
Z_piezo=l./(i*omega*Cpiezo); 

%berekening 
ZL_electrode=i*omega*Le; 
ZRe=Re; 
ZRc=Rc; 
ZL_kabel=i*omega*Lk; 
Z_serie=Rs+l./(i*omega*Cserie); 

if modelnr==2; 
omega2=2*pi.*f/Se6; 
b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 

-1.423312987192293e+001-4.273583450712055e+001i 
-6.524459193920788e+000-1.722393465966956e+001i]; 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+001-4.194305303162285e+001i 
-5.008523533092871e-003+8.019391968254845e-003i]; 

Z_serie=freqs(b,a,omega2); 
end; 

Zmodel=(ZRe+ZL_electrode+Z_piezo) ./(l+(ZL_kabel+ZRc) ./Z_serie); 
fie=(Zmodel); 



Het ontwerpen van een multi-sinussignaal 

%voor de generatie van een multisinus 
%input: 
lin=l; %lineair (1) of logaritmisch(O)? 
norm=O; %bij 1: assymetrisch normaliseren , anders symmetrisch 
(sneller rekenen) 
makeodd=O; %oneven maken (l=ja, O=nee); 
amp=O; %amplitudevector ongelijk aan 1 (amp=l), amp=O bij allemaal 
gelijk aan 1 
filenametxt='f:\testmetingen\input\multiverslag.txt'; %text-file 
filenamemat='f:\testmetingen\matfiles\multiverslag.mat'; %mat-file 
filenamematteller='f:\testmetingen\matfiles\multiverslag.mat' ; %mat-
file met alleen de teller 
itno=O; 
Ngen=2A20; 
fgen=80e6; 
fmin=10e3; 
fmin=10e3; 
fmax=5e6; 
fstap) 

%aantal iteraties 
%Aantal punten in generator 

%generatorsnelheid 
%startfrequentie (ongeveer) 

%eindfrequentie (programma berekent zelf een meervoud van 

maxpunten=30; %aantal punten in f/Q, alleen bij logaritmische 
freq.vector van belang 
Q=lOO; %kwaliteitsfactor ongeveer geschat, alleen bij 
logaritmische freq.vector van belang 

%genereer frequentievector: 
if lin==l 

freqlin; 
else 

freqlog; 
end; 

%amplitude vector ongelijk aan elkaar bij amp=l, anders allen 1: 
if amp==l 

Zc=l./(2*pi.*freqv*200e-9); 
Z=l./(0.5+1./ (Zc+S)); 
Z=Z/max(Z); 
ZOH=sinc(freqv/25e6); 
ZOH=ZOH/max(ZOH ) ; 

ampv=l./(Z.*ZOH); 
else 

ampv=ones(l,length (freqv)); 
end; 

%save fteller en ampvector 
save(filenamematteller); 

%crest 
tf= []; 
grnod='graphlO' 
OVS=4; 
convertor: kies 

%overdrachtsfunctie om evt . te optimaliseren 
%iedere 10 iteraties een plot 
%sampling fs=ovs*2*fmax (ZOH: als fmax=f van DA

ovs=l ) 



N=[]; %ex kiest automatisch zodat iedere frequenite=integer 
meervoud van fs/N (=minimale frequentie=l/totaletijd) 
clO=[]; %clipping level wordt automatisch gekozen afh. van 
Crest-factor 
figure(l); 
cx=msinclip(freqv,ampv,tf,gmod,itno,ovs,N); 
amplitudes+fases 

%preparatie 

%berekening 

dev='screen' %geen modificatie in Fourier serie, als 
'DAC' :amplitudes*inverse transfie van ZOH 
[xtim,df]=msinprep(freqv,cx,Ngen,fgen,dev); %bepaling tijddomein 
multisinus en df 

%plot ten: 
figure(2); 
tax=(l:Ngen)/fgen; 
plot(tax,0.S*Ngen*xtim); 
fax=((l:Ngen)/Ngen)*fgen; 
fftxtim=fft(xtim); 
figure (3); 
loglog(fax,abs(fftxtim)); 

%normaliseren en kwantiseren (assymetrisch bij norm=l) 
maxtim=max(abs(xtim)); 
xtimnorm=xtim/maxtim; 

if norm==l 
for teller=l:Ngen 

if xtimnorm(teller)>O, 
xtimdis(teller)=xtimnorm(teller)*2047; 

else 
xtimdis(teller)=xtimnorm(teller)*2048; 

end 
end 

xtimnorm=xtimnorm+2048; 
xtimnorm=round(xtimnorm); 

else 
xtimdis=round(xtimnorm*2047+2048); 

end 

%wegschrijven: 
%dlmwrite(filenametxt,xtimdis,' '); 
save filenamemat; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Een functie voor bet bepalen van een lineaire frequentievector 

%Voor het genereren van de frequentievector (lineair) 
%Recept: 
%1)bepaal fgen van generator 
%2)bepaal aantal punten per meting Ngen (bedenk dat fstap=fgen/Ngen) 
%3)bedenk fmin en fmax (met fmax<fsADC/2), programma maakt 
fmin=geheel*fstap en fmax=geheel*fstap 



%input in genmulti 

%berekening 
tijd=Ngen/fgen; 
%fstap=l/tijd; 
fstap=l/tijd; 
fminteller=fmin/fstap; 
fminteller=round(fminteller); 
fmin=fminteller*fstap; 
fmaxteller=fmax/fstap; 
fmaxteller=round(fmaxteller); 
fmax=fmaxteller*fstap; 

%maken van freqv: 
freqv=(fminteller:fmaxteller)*fstap; 
fteller=(fminteller:fmaxteller); 
%plot ten? 
%l=length(freqv); 
%plot(l:l,freqv); 

2. Een functie voor bet bepalen van een logaritmische frequentievector 

%maken van logaritmische frequentievector met meervouden van fstap 
% input in genmulti.m: maxpunten en Q 

%berekening 
tijd=Ngen/fgen; 
fstap=l/tijd; 

%aantal keren f stap voor fmin 
fminteller=fmin/fstap; 
fminteller=round(fminteller); 
%werkelijke startfrequentie: 
fstart=fminteller*fstap; 
%aantal keren f stap voor fmax 
fmaxteller=fmax/fstap; 
fmaxteller=round(fmaxteller); 
%werkelijke stopfrequentie 
fstop=fmaxteller*fstap; 

%berekening: 
fnormstart=fstart/fstap; 

%kijken waar de stapgrootte nag niet moet warden vergroot 
%dit is waar het maximale aantal punten op f/Q nag niet is bereikt 
deltaf=maxpunten*fstap; %frequentiegebied met maxpunten op fstap 
breedte 

%deltaf geeft aan bij welke frequentieafstand deze bedekt wordt door 
%maxpunten (bij stapgrootte fstap) , vanaf daar kunnen we de stapgrootte 
laten toenemen 

%fstart2 geeft aan bij welke frequentie de afstand fp/Q de waarde 
deltaf heeft bereikt 



fstart2=deltaf*Q; 

fnormstart2=round(fstart2/fstap); %genormeerde fstart2 
if fminteller<fnormstart2 %alleen als deze grater is 
dan fnormstart kunnen we een beginmaken met freqv 

freqv=(fminteller:fnormstart2)*fstap; 
freqv=freqv' ; 

else 

f=(fnormstart2)*fstap; 
while f<fstop; 
df=round(f/fstart2); 
f=f+df*fstap; 
freqv=[freqv;f]; 
end 

freqv=fstart; %als dat niet zo is laten we freqv gewoon bij fstart 
beginnen 

f=fstart; 
while f<fstop; 

df=round(f/fstart2); 
f=f+df*fstap; 
freqv=[freqv;f]; 
end 

end 
fteller=freqv/fstap; 
l=length(freqv); 
deltafreqv=freqv(2:1)-freqv(l:l-1); 
plot(freqv(l:l-1) ,deltafreqv); 
title('frequentiestap'); 
xlabel('frequentie (Hz.)'); 
ylabel ( 'stap (Hz.) ') ; 
clear deltafreqv; 



Bijlage met Matlab-scripts 



Inlezen van txt-files in matlab 

%voor versie 2.1 van spectrack (herhalingen komen in 1 file!!!) 
%voor het openen van een serie files (noem de files met slecht 2 
getallen waarvan het 2e getal het nummer van de 
%meting voorstelt en het le getal het samplenr. 
%ya en yb zijn matrices met metingen van 1 sample 
%yamatrix en ybmatrix zijn matrices met metingen (gemiddeld) van 
meerdere samples 
%als er meerdere samples warden geopend heten de files 1,2,3, enz. Als 
er maar 1 hoeft te warden geopen 
%moet bij deell de naam warden ingevoerd 
tic; 
%input: 
beginsample=l; %start teller 
eindsample=l; %einde teller, voor verschillende samples, Z apart 
bepaald (niet middelen dus!!) 
deell='f:\louis\200301\batch20a\'; %directory van txt file 
deel2='m3'; %naam van de file (als beginsample=eindsample) 
deel3=' .txt'; %filenaam na getal 

%output: (ya en yb) 
for teller=beginsample:eindsample 

if (eindsample-beginsample)>O 
naam=strcat(deell,sprintf( 1 %d 1 ,teller) ,deel3); 

else %als er maar 1 sample hoeft te warden bepaald, kan gewoon de 
filenaam warden gebruikt (uit deell) 

naam=strcat(deell,deel2,deel3); 
end 

ytemp=dlmread(naam, ', '); 
[m,n]=size(ytemp); 
aantalmetingen=n/2; 

end 

for teller2=1:aantalmetingen 
ya(l:m,teller2)=ytemp(l:m,teller2*2-1); 
yb(l:m,teller2)=ytemp(l:m,teller2*2); 

end 
if aantalmetingen>l 

ya=mean(ya') '; 
yb=mean (yb') '; 

end 
yamatrix(l:m,teller-beginsample+l)=ya; 
ybmatrix(l:m,teller-beginsample+l)=yb; 

teller 

clear ytemp; 
clear begin; 
clear eind; 
clear deell deel3; 
clear m n teller naam; 
toe; 



Verwerking van de meetdata tot een impedantiespectrum 

%voor de verwerking van de meetdata van spectrack 
%log of lin 
%resample of niet 
tic; 
%input: 
rangea=0.2; %p/m 200mV 
rangeb=0.2; %p/m 200mV 
%filenamemeting='f:\testmetingen\matfiles\metingen.mat'; %metingen om 
te vergelijken 
filenameresultaat='f:\louis\200301\batch20a\m3.mat'; 
%filenameresultaat='g : \3_herhalingen_10.mat'; 
multinr=7; 
modelnr=2; %(1=eenvoudig (C enR), 2=2e orde model); 

%ijking 
C_serie=496e-9; 
C_serie=476.99e-9; 
R_serie=l; 
R_serie=l.036; 
L_serie=Oe-9; 

if multinr==7 
%input voor multi? 

filenamemultimat='f:\testmetingen\matfiles\multi7_teller.mat'; 
%£teller zoals opgeslagen bij generatie! 

bits=12; 
fgen=80e6; %generatie frequentie 
Ngen=2A20; 
NADC=2A20; %voor resamplen 
fADC=50e6; %voor resamplen 
NADCna=2Al9; %na resamplen en inkorten 

fADCna=40e6; %na resample en inkorten 
end; 

%---------------- - --- - ----------

%binnnenhalen vergelijkingsmeting en multisinus met fteller: 
%load(filenamemeting); 
load(filenamemultimat ) ; 

%berekening van variabelen: 
fstap=fADCna/NADCna; %frequentiestap na resamplen 
mfactora=rangea/2A(bits-1); %komt van O.SVolt over llbit 
mfactorb=rangeb/2A(bits-1); %0.2 volt over llbit 
%bepaal de frequentie en tijdsas 
fax=fteller*fstap; 
tax=(l:NADCna)/fADCna; 
l=length(fteller); 
tijdADC=NADC/fADC; 
tijdgen=Ngen/fgen; 

%inkorten, resamplen en normeren 
inkorten=tijdgen/tijdADC; 



yatemp=yamatrix(l:inkorten*NADC, :) ; 
ybtemp=ybmatrix(l:inkorten*NADC, :) ; 

if fADCna-=fADC 
yakort=resample(yatemp,fADCna,fADC); %resample neemt automatisch 

ieder kolom apart 
ybkort=resample(ybtemp,fADCna,fADC); %resample neemt 

automatisch ieder kolom apart 
else 

yakort=yatemp; 
ybkort=ybtemp; 

end; 

yakort=mfactora*yakort; 
ybkort=mfactorb*ybkort; 

%checken of bereik ADC goed is ingesteld: 
if max(abs(max(yakort)) ,abs(min(yakort)))==rangea 

error('bereik te klein ingesteld') 
end 

%kart fftya in tot vector met alleen frequenties waar daadwerkelijk 
signaal is gemaakt 
fftyatemp=fft(yakort)/(O.S*NADC); %fft (iedere kolom apart) en verm met 
2/NADC 
fftybtemp=fft(ybkort)/(O.S*NADC); %fft (iedere kolom apart) en verm. met 
2/NADC 
clear fftya; 
clear fftyb; 

fftya(l:l, :)=fftyatemp(fteller(l:l)+l, :); 
fftyb(l:l, :)=fftybtemp(fteller(l:l)+l, :); 

%bepaal impedantie van seriekring en piezo 
ZC_serie=l./(2*pi.*i.*fax*C_serie); 
ZL_serie=2*pi.*i.*fax*L_serie; 
ZR_serie(l:l,l)=R_serie; 
Z_serie=(ZC_serie+ZL_serie+ZR_serie); %1 kolom; 

if modelnr==2; 
omega=2*pi.*fax/max(fax); 
b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 

-1.423312987192293e+OOl-4.273583450712055e+OOli 
-6.524459193920788e+OOO-l.722393465966956e+001i]; 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+OOl-4.194305303162285e+OOli 
-5.008523533092871e-003+8.019391968254845e-003i]; 

Z serie=freqs(b,a,omega); 
end; 

H=(fftya-fftyb) ./fftyb; %verdeeld over meerdere kolommen 
[m,n]=size(H); 
if n>l 

for teller=l:n 

end 
else 

Z(:,teller)=Z serie.*H(:,teller); 



Z=Z_serie.*H; 
end; 

%resultaat opslaan 
clear opslaan; 
filenameresultaat 
opslaan=input('file opslaan (1 voor ja) '); 
if opslaan==l 

save(filenameresultaat, 'fax', 'Z', 'H'); 
end 

%plots: 
figure(l); 
plot(tax,yakort); 
title('tijdsignaal kanaal a'); 
xlabel('tijd (s)'); 
ylabel('spanning (V) ' ) ; 

figure(2); 
plot(tax,ybkort); 
title('tijdsignaal kanaal b'); 
xlabel ( 'tijd (s) '); 
ylabel('spanning (V) ' ) ; 
grid; 
figure(3); 
semilogx(fax,abs(fftya)); 
title('spectrum kanaal a'); 
xlabel('frequentie (Hz.)'); 
ylabel('modulus spanning kanaal a (ohm)'); 
grid; 

figure (4); 

semilogx(fax,abs(fftyb)); 
title('spectrum kanaal b'); 
xlabel('frequentie (Hz.)'); 
ylabel('modulus impedantie (ohm)'); 
grid; 
figure(S); 
loglog(fax,abs(Z)); 
%legend('tijddomeinmeting', 'imp. analyser'); 

grid; 
xlabel('frequentie (Hz.)'); 
ylabel('modulus impedantie (ohm)'); 

toe; 



Kleinste-kwadraten-methode toegepast op de lengtemode 

% [parend,parmin,parmax]=parvector(x,y,parstart); 

%een functie voor het fitten van 1 meting van de admittantie 
%te fitten parameters: eps33, d31 en s31 
%gebruik nlinfit 
%procedure zoals bij k31_2 
%input: 1 kolom met x-waarden (frequentie) 
%input: 1 kolom met y-waarden (admittantie) 
%input: parstart-vector [real(sllE) real(d31) imag(sllE) imag(d31) 
real(eps33) imag(eps33)]' 
%output: parend-vector 
%output: parmin-vector 
%output: parmax-vector 
%globaal: parvast-vector [b 1 t rho]; 

function 
[parend,parmin,parmax]=parvector_breedte_s_d_eps(x,y,parstart); 

%maak parvast globaal 
%global parvast; 

%nlinfit: (maak x en y tweemaal zo lang) 
ln=length(x); 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln); %2e deel x2 
y2(l:ln)=real(y); %kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 
real (y) 
y2(ln+l:2*ln)=imag(y); %tweede deel imag(y) 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J]=nlinfit(x2,y2, 'splits_breedte_s_d_eps',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci ( : , 1) ; 
parmax=ci (:, 2) ; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Een functie voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

%splits imped op in het reele en imaginaire deel voor gebruik bij 
nlinfit 
%voor bepaling breedte mode 
%te fitten parameters: 
%sllE, d31 EN eps33 (complex) 
function y=splits_breedte_s_d_eps(par,x) 
ytemp=imp_breedte_s_d_eps(par,x); 
lx=length (x) ; 
y(l:lx/2,l)=real(ytemp(l:lx/2)); %reele deel van de functie in le 
deel y 
y(lx/2+l:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 



2. Een functie voor bet bescbrijven van bet model 

%beschrijft functie voor (impedantie) admittantie m 
%te fitten parameters: 
%s11E, d31 EN eps33 (complex) 
%skjf 
%function fie=imped_2(parstart,x); 
function fie=imp_breedte_s_d_eps(parstart,x); 

%binnehalen bekende vaste parameters 
global parvast 
b=parvast(l) ;l=parvast(2) ;t=parvast(3) ;rho=parvast(4); 

%omschrijven par naar variabele parameters sllE en d31 
s11E=parstart(l)+i*parstart(3); 
d31=parstart(2)+i*parstart(4); 
eps33=parstart(S)+i*parstart(6); 

%afgeleide parameters 
CO=eps33*b*l/t; 
k31=sqrt(d31A2/(sllE*eps33)); 
v=l/sqrt(rho*sllE); 

%beschrijving admittantie {p.2 artikel smits) 

%fiecmx=(i*2*pi*CO.*x+(k31A2/(1-
k31A2) )*(2*i*CO*v/l) .*tan(2*pi.*x*l/(2*v))); 
fiecmx= (1-k31 A2). * (i*2*pi*CO. *x+ (k31A2/ (1-
k31 A2)) * (2*i *CO*v/l) . *tan (2*pi. *x*l/ (2*v))); 

%impedantie of admittantie???: 

%fie=conj (-fiecmx); %bepaling admittantie 
fie=conj (-1./fiecmx); %bepaling impedantie=l/Y 



......................................................................................................... 1 ..... 

Kleinste-kwadraten-methode toegepast op de diktemode 

% [parend,parmin,parmax]=parvector_dikte_s_e_eps(x,y,parstart); 
% parstart=[real(kth) imag(kth) real(v) imag(v) real(COS*le9) 
imag(COS*le9 
%een functie voor het fitten van 1 meting van de admittantie 
%gebruik nlinfit 
%procedure zoals bij k31_2 
%input: 1 kolom met x-waarden (frequentie) 
%input: 1 kolom met y-waarden (admittantie) 
%output: parend-vector 
%output: parmin-vector 
%output: parmax-vector 
%globaal: parvast-vector [b 1 t rho]; 

function [parend,parmin,parmax]=parvector_dikte_s_e_eps(x,y,parstart); 

%maak parvast globaal 
%global parvast; 

%nlinfit: (maak x en y tweemaal zo lang) 

ln=length(x); 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln); %2e deel x2 

y2(l:ln)=real(y); 
real(y) 

%kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 

%y2(l:ln)=imag(y); %tijdelijk 
%y2(ln+l:2*ln)=real(y); %tijdelijk 

y2(ln+l:2*ln)=imag(y); %tweede deel imag(y} 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J]=nlinfit(x2,y2, 'splits_dikte_s_e_eps',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci (: , 1) ; 
parmax=ci (:, 2) ; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

1. Een functie voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

%splits imped op in het reele en imaginaire deel voor gebruik bij 
nlinf it 
function y=splits_dikte_s_e_eps(par,x) 

ytemp=imp_dikte_s_e_eps(par,x); 
lx=length(x); 
y(l:lx/2,l)=real(ytemp(l:lx/2)); 
deel y 

%reele deel van de functie in le 



%y(l:lx/2,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %tijdelijk 
%y(lx/2+l:lx,l)=real(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de 
functie in 2e deel y 

y(lx/2+1:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 

2. Een functie voor bet bescbrijven van bet model 

%beschrijft functie voor (impedantie) admittantie van diktemode 
%te fitten parameters : 
%kth 
%v 
%eps33T/eps0 
%function fie=imped(par,x); 

function fie=imp_dikte_s_e_eps(par,x); 
%binnenhalen bekende vaste parameters 
global parvast 
b=parvast(l) ;l=parvast(2) ;t=parvast(3) ;rho=parvast(4); 

kth=par(l)+i*par(2); 
v=par(3)+i*par(4); 
COS=(par(S)+i*par(6))/le9; 

%beschrijving impedantie 
fie=(l./(i*2*pi*COS . *x)) .*(1 -
(kthA2/(l+kthA2)) .*(tan(2*pi.*x*t/(2*v))) ./(2*pi.*x*t/(2*v))); 

%fie=real(fie); 



Corrigeren voor parasitaire componenten 

function 
[Z_corr,Z_corrmin,Z_corrmax]=corrigeer_minmax(fax,Z,fbeneden,fboven,mod 
elnr); 

fmin=min(find(fax>fbeneden)); 
fmax=max(find(fax<fboven)); 
faxsel=fax(fmin:fmax); 
Zsel=Z(fmin:fmax); 

parstart=[ l.432175424975684e-001 
2.031368409377100e-001 
1.901670315151705e-008 
9.722734846767047e-008 
3. 319541426231397e-007] ; 

[parend,parmin,parmax,r]=fit_parmodel(faxsel,Zsel,parstart); 
Zmodel=Zpiezo_parasitair(parend,fax); 
r2=sum(r.A2)/length(faxsel) 

%bepaal parmin2 en parmax2 voor Zcorrmin en Zcorrmax 
parmin2=[parmin(l) parmax(2) parmin(3) parmax(4)]; 
parmax2=[parmax(l) parmin(2) parmax(3) parmin(4)]; 

%corrigeer Z 
Re=parend(l}; %Relectrode 
Re_max=parmax(l); Re_min=parmin(l); 
Rc=parend(2); %Rcontact 
Rc_max=parmax(2); Rc_min=parmin(2); 
Le=parend(3); %Lelectrode 
Le_max=parmax(3); Le_min=parmin(3); 
Lk=parend(4); %Lcoax 
Lk_max=parmax(4); Lk_min=parmin(4); 
Cpiezo=parend(S); %capaciteit v.d.piezo bij hoge f 
Cpiezo_max=parmax(S); Cpiezo_min=parmin(S); 
omega=2*pi*fax; 
%Rs=l; 

if modelnr==l 
%Cserie=500e-9; 

end; 

Cserie=476.99e-9; 
%R_serie=l; 
R_serie=l.036; 
Z_serie=R_serie+l./(i.*omega*Cserie); 

if modelnr==2 
omega2=2*pi.*fax/5e6; 

b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 
-1.423312987192293e+001-4.273583450712055e+001i 
-6.524459193920788e+000-1.722393465966956e+001i); 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+001-4.194305303162285e+001i 
-5.00852353309287le-003+8.019391968254845e-003i]; 



Z_serie=freqs(b,a,omega2); 
end; 

%Cserie=476 . 99e - 9; 
ZL_electrode= i *omega*Le; 
ZL_electrode_max=i*omega*Le_max; ZL_electrode_min=i*omega*Le_min; 
ZR_electrode=Re; 
ZR_electrode_max=Re_max; ZR_electrode_min=Re_min; 
ZRc=Rc; 
ZRc_max=Rc_max; ZRc_min=Rc_min; 
ZL_kabel=i*omega*Lk; 
ZL_kabel_max=i*omega*Lk_max; ZL_kabel_min=i*omega*Lk_min; 

Z_corr=Z.*(l+(ZL_kabe l +ZRc) ./Z_serie)-ZR_electrode-ZL_electrode; 
Z_corrmax=Z.*(l+(ZL_kabel_max+ZRc_max) ./Z_serie)-ZR_electrode_min
ZL_electrode_min; 
Z_corrmin=Z.*(l+(ZL_kabel_min+ZRc_min) ./Z_serie)-ZR_electrode_max
ZL_electrode_max; 

Bovenstaande functie maakt gebruik van: 

l. Twee functies voor bet splitsen in reele en imaginaire parameters 

function [parend,parmin,parmax,r]=fit_parmodel(x,y,parstart); 

ln=length(x); 
x2(l:ln)=x(l:ln); %le deel x2 
x2(ln+l:2*ln)=x(l:ln) ; %2e deel x2 
y2(l:ln)=real(y); %kolom y2 tweemaal zolang als y, le deel 
real (y) 
y2(ln+l:2*ln)=imag(y) ; %tweede deel imag(y) 
x2=x2'; %maak een kolomvector van x2 
y2=y2'; %maar een kolomvector van y2 
[parend,r,J]=nlinfit(x2,y2, 'splits_zpiezo_parasitair',parstart); 

%algoritme nlinfit 
ci=nlparci(parend,r,J); 
parmin=ci ( : , 1) ; 
parmax=ci (: , 2) ; 

function y=splits_zpiezo_parasitair(par,x); 

ytemp=zpiezo_parasitair(par,x); 
lx=length(x); 
y ( l:lx/2,l)=real(ytemp(l:lx/2)); %reele deel van de functie in le 
deel y 
y(lx/2+l:lx,l)=imag(ytemp(l:lx/2)); %imaginaire deel van de functie in 
2e deel y 

2. Een functie voor bet berekenen van de impedantiespectra van de parasitaire componenten 

function fie=zpiezo_parasitair(par,f); 

%modelnr=2; %als Zserie is 2e orde functie 

%parsitaire componenten 



Re=par(l); %Relectrode 
Rc=par(2); %Rcontact 
Le=par(3); %Lelectrode 
Lk=par(4); %Lcoax 
Cpiezo=par(S); %capaciteit v.d.piezo bij hoge f 

par(l); 
par(2); 
par (3); 
par (4); 
par (5); 

%omega 
omega=2*pi.*f; 

%seriecomponent 
%Rs=l; 
Rs=l.036; 
%Cserie=500e-9; 
Cserie=476.99e-9; 
%piezomodel 
Z_piezo=l./(i*omega*Cpiezo); 

%berekening 
ZL_electrode=i*omega*Le; 
ZRe=Re; 
ZRc=Rc; 
ZL_kabel=i*omega*Lk; 
Z_serie=Rs+l./(i*omega*Cserie); 

if modelnr==2; 
omega2=2*pi.*f/Se6; 
b=[2.159659773586271e-001-3.417725420224206e+OOOi 

-1.423312987192293e+OOl-4.273583450712055e+OOli 
-6.524459193920788e+000-1.722393465966956e+001i]; 

a=[l.OOOOOOOOOOOOOOOe+OOO 
-1.505162702537944e+001-4.194305303162285e+001i 
-5.008523533092871e-003+8.019391968254845e-003i]; 

Z_serie=freqs(b,a,omega2); 
end; 

Zmodel=(ZRe+ZL_electrode+Z_piezo) ./(l+(ZL_kabel+ZRc) ./Z_serie); 
fie=(Zmodel); 



Het ontwerpen van een multi-sinussignaal 

%voor de generatie van een multisinus 
%input: 
lin=l; %lineair (1) of logaritmisch(O)? 
norm=O; %bij 1: assymetrisch normaliseren, anders symmetrisch 
(sneller rekenen) 
makeodd=O; %oneven maken (l=ja, O=nee); 
amp=O; %amplitudevector ongelijk aan 1 (amp=l), amp=O bij allemaal 
gelijk aan 1 
filenametxt='f:\testmetingen\input\multiverslag.txt'; %text-file 
filenamemat='f:\testmetingen\matfiles\multiverslag.mat'; %mat-file 
filenamematteller='f:\testmetingen\matfiles\multiverslag.mat'; %mat-
file met alleen de teller 
itno=O; 
Ngen=2"20; 
fgen=B0e6; 
fmin=10e3; 
fmin=10e3; 
fmax=5e6; 
fstap) 

%aantal iteraties 
%Aantal punten in generator 

%generatorsnelheid 
%startfrequentie (ongeveer) 

%eindfrequentie (programma berekent zelf een meervoud van 

maxpunten=30; %aantal punten in f/Q, alleen bij logaritmische 
freq.vector van belang 
Q=lOO; %kwaliteitsfactor ongeveer geschat, alleen bij 
logaritmische freq .vector van belang 

%genereer frequentievector: 
if lin==l 

freqlin; 
else 

freqlog; 
end; 

%amplitude vector ongelijk aan elkaar bij amp=l, anders allen 1: 
if amp==l 

Zc=l./(2*pi.*freqv*200e-9); 
Z=l./(0.5+1./(Zc+5)); 
Z=Z/max(Z); 
ZOH=sinc(freqv/25e6); 
ZOH=ZOH/max(ZOH ) ; 

ampv=l./(Z.*ZOH); 
else 

ampv=ones(l,length (freqv)); 
end; 

%save fteller en ampvector 
save(filenamematteller); 

%crest 
tf= [] ; 
gmod='graphlO' 
OVS=4; 
converter: kies 

%overdrachtsfunctie om evt. te optimaliseren 
%iedere 10 iteraties een plot 
%sampling fs=ovs*2*fmax (ZOH: als fmax=f van DA

ovs=l ) 



fstart2=deltaf*Q; 

fnormstart2=round(fstart2/fstap); %genormeerde fstart2 
if fminteller<fnormstart2 %alleen als deze grater is 
dan fnormstart kunnen we een beginmaken met f reqv 

freqv=(fminteller:fnormstart2)*fstap; 
freqv=freqv' ; 

else 

f=(fnormstart2)*fstap; 
while f<fstop; 
df=round(f/fstart2); 
f=f+df*fstap; 
freqv=[freqv;f]; 
end 

freqv=fstart; %als dat niet zo is laten we freqv gewoon bij fstart 
beginnen 

f=fstart; 
while f<fstop; 

df=round(f/fstart2); 
f=f+df*f stap; 
freqv=[freqv;f]; 
end 

end 
fteller=freqv/fstap; 
l=length ( freqv) ; 
deltafreqv=freqv(2:1)-freqv(l:l-1); 
plot(freqv(l:l-1) ,deltafreqv); 
title('frequentiestap'); 
xlabel('frequentie (Hz.)'); 
ylabel('stap (Hz.)'); 
clear deltafreqv; 



Technologie assessment 

Bij Oce-Technologies B.V. in Venlo wordt bij een van de projecten gewerkt aan de ontwikkeling van een 
nieuwe inkjetprinter. Bij inkjetprinters worden druppels inkt rechtstreeks op papier gespoten. Een belangrijk 
onderdeel van een inkjetprinter is de printkop. In het bier geschetste concept bestaat de printkop onder andere 
uit een piezo-element, dat vanwege zijn piezo-elektrische eigenschappen kan vervormen door toedoen van een 
aangebracht elektrisch veld. De analyse van dit piezo-element staat bij dit afstudeeronderzoek centraal. 

De werking van een ikjet printkop berust op het uitzetten van een piezo-vingers door middel van een 
potentiaalverschil. Daardoor ontstaat in het inktkanaal een drukgolf waardoor een druppeltje inkt naar buiten 
wordt geperst en op het papier terecht komt. Iedere piezo-vinger kan afzonderlijk wordt aangestuurd, zodat 
gelijktijdig een groot aantal druppels uit verschillende kanalen op het papier kunnen worden aangebracht. 

De piezo-actuator wordt gemaakt uit een zogenaamde laagspanningsactuator-plaat, vanaf nu LSA-plaat 
genoemd. Dit is een plaat die uit een aantal (hier: 6) lagen piezo-materiaal bestaat met daartussen de 
elektrodelagen. De vingers ontstaan doordat de plaat op verschillende lengteposities over de volledige breedte 
wordt ingezaagd, zodat een inkeping in de hoogterichting ontstaat. Daarbij bepaalt de dikte van de zaag de 
afstand tussen de vingers. De reden dater meer dan 2 elektroden wordt gebruikt heeft te maken met de lagere 
spanning die dan hoeft te worden aangebracht voor dezelfde grootte van het elektrische veld. Vandaar de naam 
"laagspanningsactuator ". 

Een standaardmethode voor het analyseren van bulk piezo-materialen is impedantiespectroscopie. Bij het 
aanleggen van een wisselspanning zal namelijk een piezo-element vervormen met dezelfde frequentie als het 
aangelegde veld. Deze vervorming heeft direct invloed op de stroom, zodat de impedantie een maat is voor de 
vervormingen van het element voor verschillende frequenties. Een nauwkeurige analyse van een impedantiespec
trum laat zien dat het mogelijk is eigenschappen van het piezo-element te bepalen zoals materiaalparameters, 
externe spanningen die mogelijk op het element werken of interne defecten zoals breuken. 

Bij Oce wordt overwogen om impedantiespectroscopie te gebruiken als ingangcontrole voor de LSA-platen. 
Daarmee kunnen eventuele afwijkingen in materiaalparameters of interne defecten tijdig worden gedetecteerd. 
Hiermee kan voorkomen warden dat een LSA-plaat met defecten een bewerkelijk productieproces ondergaat, 
en uiteindelijk een printkop met defecten oplevert. Voor het analyseren van de LSA-plaat wordt een impedan
tiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz gemeten met een HP-impedantieanalyser. Het meten van dit spectrum met 
voldoende resolutie blijkt echter in een ange meettijd te resulteren, waardoor de meetmethode als ingangscon
trole ongeschikt wordt. 

Bij de HP-impedantieanalyser (HP 4194A), die bij Oce wordt gebruikt, wordt voor iedere frequentie afzon
derlijk een wisselspanning over de DUT (Device Under Test) gezet waarbij zowel spanning als stroom wordt 
gemeten. Daaruit wordt vervolgens de impedantie bepaald. Doordat alle frequenties achter elkaar moeten 
warden afgelopen zal het relatief lang duren om een compleet impedantiespectrum met een grate resolutie te 
meten. Als we een volledig impedantiespectrum van lOkHz tot 5MHz met voldoende resolutie willen bepalen, 
zou dit resulteren in een meettijd van ongeveer 40 seconden, waar nog de tijd van het datatransport moet 
worden opgeteld. 

Een alternatief hiervoor is het opzetten van een zogenaamde "tijddomeinmeting", waarmee het volledige 
impedantiespectrum met een kort spanningssignaal wordt bepaald. Dit spanningssignaal, dat alle te meten 
frequenties bevat, wordt over het piezo-element gezet waarbij gelijktijdig het stroomsignaal wordt gemeten. 
Bij een voldoende lage spanningsamplitude bevat het stroomsignaal vanwege de lineariteit van de piezo de
zelfde frequenties. Daaruit kan door middel van Fourier-analyse het impedantiespectrum worden bepaald. De 
lengte van de tijddomeinmeting wordt bepaald door de kleinste frequentieresolutie. Bij het meten van een 
LSA-plaat blijkt een meettijd van 13 ms voldoende te zijn voor een nauwkeurige bepaling van het volledige 
impedantiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz. Deze enorme verbetering in meettijd is voldoende reden om een 
tijddomeinmeting op te zetten. 
Dit afstudeerproject is in twee delen te onderscheiden: 



1. Het eerste deel bestaat uit het opzetten van een tijddomeinmeting die geschikt is voor het snel en nauw
keurig genoeg meten van een impedantiespectrum van een LSA-plaat. Daarbij moet de nauwkeurigheid 
voldoende groot zijn zodat het mogelijk is: 

• De materiaalparameters uit een gemeten impedantiespectrum te bepalen met een nauwkeurigheid 
beter dan 1 %. 

• Het gemeten impedantiespectrum in de toekomst te kunnen gebruiken voor defectenanalyse (niet
destructieve testmethode). 

De snelheid van een meting moet zodanig groot zijn dat de meettijd in de orde van een seconde ligt. 

2. Het tweede deel bestaat uit de bepaling van materiaalparameters uit een gemeten impedantiespectrum. 
Daarbij wordt een nieuwe methode gebruikt, namelijk het toepassen van de kleinste-kwadraten-methode 
in combinatie met een analytisch lD-model op de impedanties in een bepaald frequentiegebied. Om de 
toepasbaarheid van het model te onderzoeken wordt deze methode niet alleen op de LSA-plaat toegepast, 
maar ook op een 1-laags piezo-plaat met gelijke afmetingen. Dit element wordt 1-laags genoemd omdat 
de elektroden zich alleen op de boven- en onderzijde van het element bevinden. De complicaties van de 
multilaags-structuur van de LSA-plaat zijn bij de 1-laags plaat namelijk niet aan de orde. De resultaten 
van de nieuwe methode worden vergeleken met materiaalparameters die met een conventionele methode 
uit de IEEE-norm zijn bepaald. 

Om de betrouwbaarheid van het lD-model te valideren wordt gebruik gemaakt van een eindige-elementen
modellering. Daarbij wordt het impedantiespectrum gesimuleerd van zowel een 1-laags plaat als een 
LSA-plaat. Uit dit spectrum worden met behulp van het lD-model de materiaalparameters bepaald. 
Een vergelijking van deze materiaalparameters met de parameters die in het eindige-elementenmodel 
zijn ingevoerd geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van het lD-model. Daarmee kan dan een 
uitspraak worden gedaan over de betrouwbaarheid van de materiaalparameters die eerder experimenteel 
zijn bepaald. 

De reden dat dieper wordt ingegaan op de modellering van een piezo-materiaal met een soort geometrie 
(plaatgeometrie) is het feit dat de LSA-plaat alleen in deze geometrie wordt gemaakt. De standaard
methode voor de bepaling van materiaalparameters van bulk piezo-materiaal met behulp van impe
dantiespectroscopie is daardoor niet mogelijk. Bij deze methode wordt namelijk het bulkmateriaal in 
verschillende geometrieen gezaagd. Juist met deze verschillende geometrieen is het mogelijk om met de 
standaardmethode de materiaalparameters te bepalen. Door de complexe multilaags-structuur van een 
LSA-plaat is het echter niet mogelijk om in een en hetzelfde productieproces verschillende geometrieen 
te maken. Een diepere analyse van de lD-modellen geeft inzicht in de materiaalparameters die uit de 
plaatgeometrie kunnen worden bepaald en welke modeluitbreidingen eventueel nodig zijn. 


