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Samenvatting 

Bij Océ Technologies B.V. te Venlo wordt een printkop voor een toekomstige printer ontwikkeld , 
gebaseerd op inkjet-technologie. Het actuerende element in deze kop is een ingezaagde meer
laags piëzo-plaat . Dit onderdeel van de printkop zorgt ervoor dat de inktdruppels op het papier 
terechtkomen. Er is voor een meerlaags piëzo-plaat (Laag-Spannings-Actuator , LSA) gekozen, 
omdat ten opzichte van een eenlaags plaat dan lagere spanningen kunnen volstaan om eenzelfde 
uitwijking te veroorzaken. 

De bekendste methode om piëzo-elekt rische materialen te karakteriseren, is de impedantiespec
troscopie. Zoals al uit de naam blijkt , wordt bij deze methode voor een spectrum aan frequent ies 
de impedantie van een piëzo-plaat bepaald. Daartoe wordt steeds een wisselspanning met de 
betreffende frequentie over de plaat gezet, terwijl gelijkt ijdig de stroom wordt gemeten. Uit de 
spanning en de stroom wordt de impedantie berekend. Deze is complex, omdat de fasefac toren van 
de spanning en de stroom in de berekening zijn verwerkt . Uit een aldus verkregen impedantiespec
t rum kunnen bruikbare gegevens gehaald worden, zoals compliantie, diëlektrische permittiviteit 
en piëzo-constanten. 

In het impedantiespectrum zijn structuren te herkennen rond frequenties waarbij de piëzo-plaat 
elektro-mechanisch in resonantie komt. De verschillende resonantiestructuren zijn met behulp van 
simulaties te koppelen aan bepaalde trillingsmodes. Elke t rillingsmode heeft een direkt verband 
met materiaalparameters in een bepaalde richting. Dit onderzoek is volledig gericht op de reso
nantie van de longit udinale lengtevibratie van de LSA, rond 32 kHz. Door met een ééndimensionaal 
model kleinste-kwadraten-fits aan deze resonantiestructuur uit te voeren, worden waarden voor 
de relevante materiaalparameters verkregen. 

Het lD-model is afgeleid voor een plaat puur piëzo-materiaal. Een meerlaags plaat bezit een 
relatief complexe structuur door de binnenelektroden, de dode lagen en een asymmetrie. In dit 
onderzoek wordt daarom de benadering toegepast dat de LSA voor het gedrag beschouwd wordt als 
een eenlaags plaat. Om die reden worden aan de meerlaags platen effectieve materiaalparameters 
toegekend. Deze beschrijven het gedrag van de plaat als geheel en niet van het pure piëzo-materiaal 
op zich. 

De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek is of de effectieve materiaalparameters binnen een 
onnauwkeurigheid van 1 % te bepalen zijn. Deze onderzoeksvraag is onder te verdelen in drie 
hoofdpunten. Ten eerste is de betrouwbaarheid onderzocht van de met bovengenoemde 'modelfit
methode' bepaalde effectieve materiaalparameters. Dit is in de praktijk gebracht door de ver
schillende materiaalparameters te vergelijken met de resultaten van uiteenlopende andere meet
methoden. Hieruit is gebleken dat de waarden van de modelfit-methode betrouwbaar zijn. Ten 
tweede is de minimale onnauwkeurigheid gevonden, waarmee deze materiaalparameters bepaald 
kunnen worden. Deze is respectievelijk 0.60, 0.49 en 0.55 % voor de compliantie, de permittiviteit 
en de piëzo-constante. Tenslotte is een eindige-elementen-simulatie uitgevoerd met de gevonden 
effectieve materiaalparameters als invoer. Hieruit blijkt dat de simulaties het effectieve gedrag van 
de LSA goed weergeven, maar dat de werking van de demping binnen het eindige-elementen-pakket 
nog niet volledig begrepen wordt. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij Océ Technologies B.V. te Venlo wordt een printkop voor een toekomstige printer ontwikkeld , 
gebaseerd op inkjet-technologie. In figuur 1.1 is de kop schematisch weergegeven. In deze figuur 
zijn een paar verschillende onderdelen te zien. Onderaan bevindt zich de basisplaat met daarin 
de inktkanalen. Hierop is een folie gelijmd. Daarbovenop zit een ingezaagde meerlaags piëzo
plaat. Bovenop de piëzo-plaat bevindt zich een substraat. Doordat de vingers van de piëzo-plaat 
afzonderlijk kunnen uitzetten onder invloed van een elektrische spanning, kan de folie boven een 
inktkanaal ingedrukt worden. Hierdoor ontstaat in het inktkanaal een drukgolf waardoor een 
inktdruppel naar buiten wordt geperst en op het papier terechtkomt. 

piëzo-plaat { 

folie 

inktdruppels 

inkt kanaal 

Figuur 1.1: Schematische weergave van de printkop die door Océ wordt ontwikkeld. 

Het actuerende onderdeel van de kop is de piëzo-plaat. Deze plaat bestaat uit zes lagen 
piëzo-materiaal met daartussen de elektrodelagen. Er zijn meer lagen in de plaat aanwezig (in 
tegenstelling tot een éénlaags piëzo-plaat met twee buitenelektroden), omdat dit de spanning die 
nodig is voor dezelfde vervorming, verkleint . Zodoende wordt de naam 'laagspanningsactuator
plaat ' gebruikt , wat wordt afgekort tot 'LSA-plaat'. In de oorspronkelijke piëzo-platen is de 
vingerstructuur nog niet aanwezig. Deze wordt gecreëerd door industrieel verkregen piëzo 's in te 
zagen. 

Een veel gebruikte methode om piëzo-materialen te analyseren is impedantiespectroscopie. 
Deze methode houdt in dat wisselspanningen van verschillende frequenties over de elektroden van 
een piëzo-plaat worden gezet , terwijl tegelijkertijd de (wissel)stroom wordt gemeten. Hieruit wordt 
de complexe impedant ie als functie van de frequentie berekend , wat een impedant iespectrum ople-
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vert . Uit een dergelijk spectrum kunnen veel materiaaleigenschappen worden gehaald. Hierbij gaat 
het over materiaalconstanten met bepaalde grenzen waarbinnen deze moeten liggen. Ook kunnen 
defecten (bijvoorbeeld breuken, gaten in elektroden enzovoort ) hiermee worden gedetecteerd. Océ 
wil deze methode in de toekomst als ingangscontrole gaan gebruiken, wat inhoudt dat piëzo-platen 
die van een producent komen eerst aan een korte test worden onderworpen, voordat ze gezaagd 
worden en in een kop ingebouwd worden. Op deze manier kan worden voorkomen dat platen 
die defecten bevatten, of die te veel afwijkende materiaaleigenschappen hebben, in een printkop 
terechtkomen. 

Er zijn twee manieren bekend voor het bepalen van een impedantiespectrum. Bij één ervan 
wordt met een HP Impedance Analyzer bij elke frequentie afzonderlijk de impedantie gemeten. 
Het gewenste spectrum loopt van 10 kHz tot 5 MHz. Voor het meten van dit hele spectrum met 
voldoende frequentieresolut ie is deze 'frequentie sweep methode' te traag. Deze methode is daarom 
niet erg geschikt om te dienen als ingangscontrole. 

De nieuwere methode, de zogenaamde t ijddomeinmeting, is door Frank Koppens opgezet . Hier
mee kunnen impedant iespectra sneller en nauwkeuriger berekend worden [KOPOl]. Deze methode 
is gebaseerd op een zeer kort spanningssignaal dat alle gewenste frequenties bevat. Gelijktijdig 
wordt weer het stroomsignaal gemeten. Door de lineariteit van de piëzo bevat dit stroomsignaal 
bij een voldoende lage spanningsamplitude dezelfde frequenties. Met behulp van Fourieranalyse 
kan nu het impedant iespectrum worden bepaald. De duur van de t ijddomeinmeting hangt af van 
de gewenste frequent ieresolutie. Om het volledige impedantiespectrum van 10 kHz tot 5 MHz van 
een LSA-plaat te meten, is slechts een meettijd van 13 ms nodig. 

In dit afs t udeeronderzoek is het toepassen van de tijddomeinmetingen ten bate van het bepalen 
van materiaalparameters centraal gesteld . Dit is mogelijk door aan resonantie-antiresonantie
st ructuren in het spectrum een bekend lD-model te fit ten met behulp van de non-lineaire kleinste
kwadratenmethode. Het model bevat de mechanische compliant ie, diëlektrische permittiviteit en 
piëzo-elekt rische constanten. Deze parameters kunnen met deze fit-methode tot op een bepaalde 
nauwkeurigheid bepaald worden, welke afhankelijk is van de kwaliteit van het spectrum en de 
meetfouten in de parameters van het lD-model. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van een bepaalde 
set materiaalparameters van de LSA. Het is de set parameters die van toepassing is op de longitu
dinale trilling in de lengtericht ing van de LSA-plaat . Het st reven is om elke parameter binnen een 
nauwkeurigheid van 1 % te kunnen bepalen. Bijkomende moeilijkheid is de geometrie van de LSA: 
het is een meerlaags-plaat en deze bezit dode lagen en binnenelekt roden. Daardoor zal bijvoor
beeld een gevonden stijfheid niet de stijfheid van het pure piëzo-elekt rische materiaal voorstellen. 
Om deze reden worden de gevonden materiaalparameters van de LSA 'effectieve' materiaalpara
meters genoemd. Ze geven niet precies het gedrag van het pure piëzo-materiaal weer , maar wel 
het functionele gedrag van de LSA-plaat wat voor de praktijk natuurlijk zeer belangrijk is. 

Op deze manier is het mogelijk om de LSA te onderzoeken door materiaal parameters te variëren 
in simulaties van homogene platen. Omdat het simuleren van homogene platen veel sneller gaat , 
levert dit een enorme t ijdwinst op, zeker als het in de toekomst wenselijk wordt meerdere vingers 
in een structuur te simuleren of zelfs delen van de printkop. 

Op bouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 wordt het verschijnsel piëzo-elekt riciteit uitgelegd. Vervolgens wordt de impe
dant iespectroscopie ingevoerd en hoe een impedantiespectrum met een t ijddomeinmeting bepaald 
wordt. Het voor het fitten benodigde model wordt afgeleid en de fitvariabelen toegelicht . Tenslot te 
wordt ingegaan op de verschillen tussen homogene piëzo-platen en LSA's. De verschillende soorten 
materiaalparameters komen aan bod. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de meetmethoden. Als eerste wordt de tijddomeinme
t ing in combinatie met kleinste kwadratenfits behandeld ('modelfit-methode') . Verder komen 
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in dit hoofdstuk de diverse meetmethoden aan bod die als referentie dienen voor de resultaten 
van de modelfit-methode: de Grindosonic-meting, de driepunts buigtest en de capaciteitsmeting. 
Tenslotte wordt hier kort uitgelegd wat eindige-elementen-simulaties zijn en hoe die hier worden 
gebruikt bij het simuleren van piëzo-platen. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met de aanpak voor het 
bepalen van de materiaalparameters. Het foutenonderzoek wordt toegelicht en de onderzoeksvra
gen geconcretiseerd. 

Hoofdstuk 4 bevat de resultaten en de discussie ervan. De resultaten bestaan hoofdzakelijk uit 
de effectieve materiaalparameters, welke worden vergeleken met resultaten van referentiemetingen. 
Vervolgens wordt de onnauwkeurigheid in de materiaalparameters getoetst aan de in de inleiding 
gestelde doelen. Verder wordt een vergelijking met simulaties aan een homogene piëzo gemaakt. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies van alle resultaten en discussies gegeven. Ook 
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

In dit hoofdstuk wordt de algemene theorie behandeld, die nodig is voor het doen en interpreteren 
van de t ijddomeinmetingen. In paragraaf 2.1 wordt uitgelegd welke plaats piëzo-elektriciteit in
neemt binnen de fysica. Het verschijnsel wordt uitgelegd op moleculair niveau. Ook worden in 
deze paragraaf de constit utieve vergelijkingen van piëzo-materiaal afgeleid en toegelicht . Paragraaf 
2.2 gaat in op de modelvorming op basis van de constitut ieve vergelijkingen. Eenzelfde lD-model 
wordt vanuit twee verschillende sets vergelijkingen afgeleid . Het nut van het lD-model wordt be
wezen in paragraaf 2.3, waar impedant iespectroscopie wordt behandeld. Het impedantiespectrum 
komt aan bod en hoe hieruit door middel van kleinste-kwadraten-fits gegevens te verkrijgen zijn. In 
paragraaf 2.4 worden de homogene piëzo en de LSA met elkaar vergeleken. Verschillende soorten 
materiaalparameters worden hier ingevoerd . Tenslotte worden de doelen van de experimenten 
toegelicht . 

2. 1 Piëzo-elektriciteit 

Deze paragraaf behandelt de theorie achter piëzo-elekt riciteit. De oorsprong van het effect op 
atomaire schaal wordt behandeld. De beschrijvende vergelijkingen voor piëzo-elektrisch mate
riaal worden vervolgens afgeleid . De paragraaf wordt afgesloten met een verhandeling over de 
verschillende materiaalparameters in twee verschillende sets constitut ieve vergelijkingen. 

2.1.1 Wat is piëzo-elektriciteit? 

Het piëzo-elekt rische effect is voor het eerst waargenomen door Jacques en Pierre Curie in 1880 
[PHI91]. Zij ontdekten dat sommige krist allen onder een mechanische spanning gepolariseerd 
werden. Tevens was de mate van polarisatie evenredig met de opgelegde spanning. Het omgekeerde 
effect zagen zij ook. Dezelfde materialen bleken te vervormen onder invloed van een elekt risch veld . 
Dit heet het inverse piëzo-elektrische effect. Een schematische weergave van beide effecten is te 
zien in figuur 2.1. 

Het piëzo-elektrische effect wordt vertoond door verschillende kristallen die in de natuur voor
komen, zoals kwarts, toermalijn en natrium-kaliumtartraat . Deze materialen worden al vele jaren 
gebruikt in elektromechanische sensoren en actuatoren. Wil een kristal het piëzo-elekt rische effect 
vertonen, mag de kristalstructuur geen middelpunt van symmetrie bezitten. Een mechanische 
spanning die wordt aangelegd op een dergelijk asymmetrisch kristal zal in iedere eenheidscel de 
afstand tussen positieve en negatieve ladingen veranderen, zodat een netto polarisatie ontstaat aan 
het kristaloppervlak. Hoe groter de opgelegde mechanische spanning is, hoe groter de polarisatie. 
Verder is het effect richting-afhankelijk, dat wil zeggen dat t rek- en drukspanningen tegengestelde 
elektrische spanningen zullen opwekken. Het effect werkt ook omgekeerd: als een elektrisch veld 
wordt opgelegd , zal een mechanische spanning ontstaan, die het kristal zal verlengen of verkorten, 
afhankelijk van de richt ing van het veld. 
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Externe kracht veroorzaakt potentaalverschil 

Aangelegd potentiaalverschil veroorzaakt vervonning 

Figuur 2.1: Schematische weergave van respectievelijk het piëzo-elektrische en het inverse p1ezo
elektrische effect . De pijltjes binnen de blokjes materiaal geven de polingsrichting aan . Bron: (KOPOl ] 

De plaats die dit effect inneemt in de fysica, wordt weergegeven door figuur 2.2. Drie fysische 
domeinen zijn hier te zien, allen met zowel hun extensieve als intensieve grootheid1 . Een verbin
dingslijn tussen twee domeinen vertegenwoordigt een koppeling tussen twee fysische grootheden, 
een bepaald effect. Het piëzo-elektrische effect vormt zowel de verbinding tussen mechanische 
spanning T en diëlektrische verplaatsing D , als t ussen vervorming Sen elektrische veldsterkte E . 

Een belangrijke groep piëzo-elektrische materialen zijn de piëzo-elektrische keramieken (bijvoor
beeld PZT, waar dit onderzoek aan gedaan is2 ). Dit zijn polykristallijne ferroëlektrische materialen 
met de perovskiet kristalstructuur , een tetragonale/rhombohedrische structuur die erg op kubisch 
lijkt (figuur 2.3). De algemene formule hiervan is: 

A2+ B4+ o~-, met 

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

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

Materialen als PZT bestaan uit ontelbare kleine kristallietjes. Boven de zogenaamde Curie
temperatuur bezitten deze kristallietjes een kubische structuur. De eenheidscel hiervan is te zien 
in figuur 2.3a. Deze st ructuur is centro-symmetrisch , wat betekent dat de positieve en negatieve 
ladingen samenvallen, zodat er geen dipolen in het materiaal aanwezig zijn. Echter , beneden 
de Curie-temperatuur hebben de kristallietjes een tetragonale structuur (figuur 2.3b), waarbij de 
positieve en negatieve ladingen niet meer samenvallen . Daardoor is er in iedere eenheidscel een 
dipool aanwezig, die kan worden omgekeerd of in bepaalde toegestane richtingen gedwongen door 
het aanleggen van een elektrisch veld. Dit soort materialen noemt men ferroelektrisch, vanwege 
de analogie met het magnetische gedrag van ferromagnetische materialen. 

De dipolen zijn niet willekeurig verdeeld in het materiaal. Aangrenzende dipolen gaan in 
dezelfde richting staan en vormen zo kleine gebiedjes met dezelfde polarisatierichting. Deze ge
biedjes heten de gebiedjes van Weiss, of Weiss-domeinen. Aan een Weiss-domein kan een netto 
dipoolmoment worden toegekend en dus ook een polarisatie (dipoolmoment per eenheid volume). 

1 Extensieve grootheden zijn evenredig met de hoeveelheid stof die aanwezig is, dus bijvoorbeeld volume, interne 
energie of entropie. Intensieve groot heden hangen niet af van de hoeveelheid stof, bijvoorbeeld d ruk, temperatuur 
of elektrische potentiaal [WAE90]. 

2 P ZT is een a fkorting voor Pb(Zr,Ti)O. 
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Thermal stress .,..r' 

Thermoelastic 
Mecho.nical Thormal 

Figuur 2.2: Drie fysische domeinen met elkaar verbonden: het mechanische, elektrische en thermische 
domein en de interacties ertussen. Elk domein bezit zowel een extensieve (binnenkant driehoek) als een 
intensieve grootheid (buitenkant driehoek). Voor het onderzoek zijn vooral de interacties tussen het 
mechanische en het elektrische domein van belang. Bron: [IKE90]. 

PZT-keramiek bestaat uit vele kleine kristallietjes (afmeting orde 3 µm ), welke op hun beurt 
ieder enkele Weiss-domeinen bevatten (orde 10). Vanwege de roosterstructuur in het kristal zijn 
de relatieve polarisatierichtingen van de Weiss-domeinen binnen één kristallietje beperkt tot 0, 90 
of 180 °. Alle polarisaties van de Weiss-domeinen bij elkaar opgeteld, geeft een netto polarisatie 
voor het kristallietje. Omdat de kristallietjes willekeurig verdeeld door het materiaal liggen, is de 
totale polarisatie van het materiaal gelijk aan nul. Het materiaal is op een macroscopisch niveau 
dan ook niet piëzo-elektrisch. 

Het keramiek kan piëzo-elektrisch gemaakt worden in elke gewenste richting door het materiaal 
te polen. Dit gebeurt door het blootstellen van het materiaal aan een sterk elektrisch veld bij een 
temperatuur onder de Curie-temperatuur. Onder invloed van dit veld zullen de domeinen, die 
een polarisatie hebben die al redelijk in de richting van het poolveld ligt, groeien ten koste van 
andere domeinen. Het materiaal zet ook uit in de richting van het poolveld . Als het veld wordt 
uitgeschakeld , blijven de dipolen 'vastzitten ' in de bijna uitgelijnde richting. Hierdoor heeft het 
keramiek een remanente polarisatie en een permanente vervorming (nu is het ook anisotroop). Het 
polen is meestal de laatste stap in de productie van piëzo's. 
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HOOFDSTUK 2. THEORIE 

Figuur 2.3: Eenheidscel van PZT, die kubisch is boven de Curie-temperatuur (a) en tetragonaal beneden 
deze t emperatuur (b). Bron: [PHI91] 
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Piëzo-elektrische materialen worden veelvuldig toegepast in hedendaagse producten. Piëzo's 
zitten in high-tech toepassingen als accelerometers (in airbags), microfoons en luidsprekers, maar 
ook in doodgewone aanstekers en pick-up naalden. Zoals eerder beschreven gebruikt Océ piëzo
platen in de printkop van hun toekomstige inkjetprinters. 

2.1.2 Basisvergelijkingen voor piëzo-materialen 

Deze paragraaf bevat de afleiding van de beschrijvende, constit utieve vergelijkingen van PZT 
piëzo-materiaal. Deze worden zowel als set van twee vergelijkingen als in tensornotatie gegeven. 

Constitutieve relaties 

De constitutieve vergelijkingen voor piëzo-elektrisch materiaal worden vanuit thermodynamische 
overwegingen afgeleid . Deze afleiding wordt goed beschreven in zowel [BER64, p. 182] als [IKE90, 
p. 11]. Bij de afleiding wordt uitgegaan van een algemene thermodynamische funct ie, in dit geval 
de Gibbs-functie G: 

(2.1) 

met U de inwendige energie, 5 de vervorming, T de mechanische spanning, E de elektrische veld
sterkte, D de diëlektrische verplaatsing, H de magnetische veldsterkte, B de magnet ische inductie, 
rJ de entropie, () de temperatuur, i = 1..6 en m = 1..3 3 . 

Bij onze toepassingen mag de invloed van magnetische velden worden verwaarloosd. Verder worden 
entropische of temperatuurseffecten weggelaten, aangezien dit bij onze experimenten geen rol 
speelt. Zo wordt de Gibbs-functie sterk vereenvoudigd. In dit voorbeeld wordt de set intensieve 
variabelen T en E als onafhankelijke variabelen gekozen: 

waaruit volgt: 

(- ;~ ) E, 
(-80:,n) T · 

Vervolgens worden twee totale differentialen opgesteld: 

(88; ) ( 85;) 
8Tj E dTj + 8Em T dEm , 

(8Dm) (8Dm) 
8Tj E dTj + 8Ek T dEk, 

waarna de volgende grootheden gedefinieerd worden: 

T 
Emk 

(85, ) ' 
ûTJ E 

(2.2) 

(2 .3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

3 Hier wordt de compacte notatie gebru ikt , waardoor de genoemde groot heden slechts één subscript bezitten. In 
de traditionele tensor-notat ie waren d it er twee [IEE87, p. 13]. 
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welke in subparagraaf 2.1.3 benoemd worden. 
Concluderend kunnen we de twee constitutieve vergelijkingen 2.5 en 2.6 schrijven als: 

--+ 
8 

--+ 
D 

~--+ =t -+ 
S E · T + d · E , 

=t --+ =t --+ 
d. T +ET. E, 

(2 .10) 

(2.11 ) 

waarvan de betekenis van de parameters in de volgende paragraaf aan de orde komt. Voor ma
=t 

terialen die geen piëzo-elektriciteit vertonen ( d = 0) , vereenvoudigen deze relaties tot de uit de 
mechanica- en elektriciteitsleer bekende constitutieve vergelijkingen. 

Het gedrag van piëzo-elektrisch materiaal kan met vier verschillende (maar analoge) sets con
stitutieve vergelijkingen beschreven worden ([BER64] of [IKE90]). We geven hier nog slechts één 
andere set , omdat we deze later nodig hebben (paragraaf 2.2): 

--+ 
T 

--+ 
D 

=t --+ =t --+ 
cE · 8 - e · E , 

=t --+ =t --+ 
e · 8 +c5 · E . 

(2.12) 

(2 .13) 

Elke set constitutieve vergelijkingen kan ook in één vergelijking worden geschreven. Hier wordt 
deze zogenaamde piëzo-elektrische tensorvergelijking voor de constitutieve vergelijkingen 2.10 en 
2.11 gegeven, voor PZT-materiaal. Dit materiaal kent een hexagonale kristalsymmetrie, zodat de 
materiaalconstanten in de 1- en 2-richting hetzelfde zijn [AUL73]. Bovendien is een flink aantal 
materiaalconstanten vanwege symmetrieën gelijk aan 0, zodat tenslotte de tensorvergelijking er 
als volgt uitziet : 

8i E 811 E 812 E Si3 0 0 0 0 0 d3i T1 
82 sf2 sfi sf3 0 0 0 0 0 d3i T2 
83 E 

813 
E Si3 sf3 0 0 0 0 0 d33 T3 

84 0 0 0 sf4 0 0 0 dis 0 T4 
8s 0 0 0 0 sfi 0 dis 0 0 Ts (2.14) 
86 0 0 0 0 0 2(sf1 - sfü 0 0 0 T5 
Di 0 0 0 0 di s 0 T 0 0 Ei f11 
D2 0 0 0 dis 0 0 0 Efi 0 E2 
D3 d3 i d31 d33 0 0 0 0 0 T f33 E3 

Hieruit blijkt dat er 10 materiaalconstanten nodig zijn om PZT-materiaal volledig te beschrijven: 
5 mechanische, 2 diëlektrische en 3 piëzo-elektrische. 

2.1.3 Materiaalparameters; mechanisch, diëlektrisch en piëzoelektrisch 

In deze paragraaf wordt toegelicht wat de materiaalparameters , die in de constitutieve vergelijking 
2.14 te zien zijn, voorstellen. Verder wordt toegelicht wat de superscripts en subscripts van de 
parameters betekenen. Tenslotte wordt het concept van complexe materiaalparameters ingevoerd. 

Verschillende sets materiaalparameters 

Constitutieve vergelijking 2. 14 uit de vorige paragraaf bevat de volgende materiaalparameters: 

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

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

• d;m : de piëzo-elektrische vervormingsconstanten [m/ V], i = 1..6, m = 1..3. 
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Met deze parameters wordt piëzo-elektrisch materiaal beschreven. Hierbij dient figuur 2.4 als 
hulp voor de richtingen van de krachten, vervormingen, velden en stromen. Zoals te zien is in 
vergelijkingen 2.12 en 2.13 , bevat een andere set constitut ieve vergelijkingen andere parameters. 
Deze alternatieve set bevat de volgende materiaalparameters: 

• c5 : de mechanische stijfheid bij constant elektrisch veld [N/m2
], i,j = 1..6. 

• eim: de piëzo-elektrische spanningsconstante [C / m2], i = 1..6, m = 1..3 .. 

• E~in : de diëlektrische constante bij constante vervorming [F / m], m, n = 1..3 .. 

3 

2 

1 

2 

Figuur 2.4: Definitie van de richtingen van krachten , vervormingen , velden en st romen. De richtingen 4, 
5 en 6 definiëren de afschuivingsrichtingen . Bron: [KOPOl] 

Materiaalparameters die horen bij dezelfde koppeling tussen twee fysische domeinen, maar in een 
andere set zitten, zijn in elkaar om te rekenen. Enkele voorbeelden van omrekenformules zijn: 

=t [?rl (2.15) c 

=t =t =t 
(2.16) e d . c' 

---+ =t =t =t ---+ 
ES ET - d · e. (2.17) 

Hierbij kan figuur A.l de samenhang tussen de verschillende sets constitutieve vergelijkingen en 
de bijbehorende parameters verduidelijken. Linksboven is onze eerste set te zien, rechtsboven onze 
alternatieve set. Een volledig overzicht van de omrekenformules wordt gegeven in bijlage A. 

Subscripts en superscripts 

In tensorvergelijking 2.14 wordt het mechanische deel weergegeven door s5, waarbij om symme
trieredenen meer dan de helft van het aantal elementen 0 is. Zoals eerder is aangegeven is de 
compliantie s5 de vervorming per eenheid van spanning. De subscripts i en j slaan respectievelijk 
op de richt ing van de vervorming en de richting van de spanning (figuur 2.4) . Een voorbeeld is 
sf1 : deze parameter geeft de relatie weer tussen de vervorming in de 1-richt ing die de spanning in 
de 1-richting tot gevolg heeft . 

De compliantie sf2 slaat derhalve op een spanning in de 2-richting en als gevolg daarvan een 
vervorming in de 1-richting. Dit is een mechanisch verschijnsel en heet dwarscontractie. Analoog 
geldt dit voor sf3 . Voor deze complianties geldt: 
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(2. 18) 

(2. 19) 

met v12 en v13 de betreffende Poisson-ratio 's. 

Bij de piëzo-elektrische ladingsconstante d im is de betekenis van de subscripts analoog. Zo hangt 
d31 samen met de vervorming in de 1-richting ten gevolge van een elektrische spanning in de 3-
richting. 

=t =t 
Voor de diëlektrische permittiviteit geven de twee subscripts de richtingen van D en E aan. 

Complexe parameters 

Alle materiaalparameters kunnen in het algemeen complex zijn, dat wil zeggen zowel een reëel 
als een imaginair deel bezitten. Door in de constitutieve vergelijkingen de materiaalparameters 
complex te nemen, kunnen verliezen op een eenvoudige manier worden beschreven. De reële delen 
geven koppelingen weer tussen twee fysische domeinen, wat te zien is in figuur 2.2. De imaginaire 
delen staan voor de verliezen die optreden. 

De complexe compliantie =J bijvoorbeeld is [IKE90, p. 121]: 

=t =t .=t 
S = Sr - îSi, (2.20) 

met t --+" en t --+i respectievelijk het reële deel en het im~inair~ deel van compliantie t --+. Hier 
is t --+" de grootheid die de werkelijke koppeling tussen S en T uitdrukt. Omdat mechanische 

--+ --+ 
verliezen veroorzaakt worden doordat S achterloopt op T , staat in vergelijking 2.20 een '-'. 
De imaginaire term t --+i staat voor een verlies naar een ander fysisch domein, in dit geval het 
thermische domein (warmtevorming door dissipatie). 

Voor de complexe diëlektrische constante 7 geldt [IKE90, p. 121]: 

=t =t .=t 
f. = f.r - Îf.i, (2.21) 

waarbij het imaginaire deel diëlektrische verliezen beschrijft . Verliezen worden in het algemeen 
vaak uitgedrukt in de verlieshoek J: 

tanóm 
S i 

(2.22) 
' s" 

tan óe 
f. i 

(2.23) 
f.r 

voor respectievelijk de mechanische en de diëlektrische verlieshoek. 
Ook de piëzo-elektrische parameter d im wordt door sommige auteurs complex genomen ([KW097],[SMI76]). 

Toch is het lastig om aan piëzo-elektrische demping (wat dan geässocieerd zou worden met 
Im (d;m)) een fysische betekenis toe te kennen. In dit onderzoek wordt d31 daarom steeds reëel 
genomen. 

2.2 Modelvorming 

Materiaalparameters worden verkregen door een mathematisch model te fitten aan resonantie
/ antiresonantiestructuren in een spectrum, zoals in de paragraaf 2.3 zal worden toegelicht . In 
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deze paragraaf wordt het hiervoor benodigde ééndimensionale model afgeleid. Eerst wordt de 
afleiding van Berlincourt gegeven [BER64]. Vervolgens een eigen afleiding uit een andere set 
constitut ieve vergelijkingen, maar met dezelfde aannames en randvoorwaarden. Via een andere 
weg komt deze alternatieve afleiding uit op hetzelfde lD-model als Berlincourt. 

Dat piëzo-elektrisch materiaal beschreven kan worden met vier verschillende sets van twee 
constitutieve vergelijkingen is reeds in paragraaf 2.1.2 genoemd. Welke set gebruikt wordt , hangt 
van de geometrie en de randvoorwaarden van het probleem af. De juiste keuze van constit ut ieve 
vergelijkingen kan namelijk het rekenwerk bij. het afleiden van een model sterk vereenvoudigen 
[IKE90, p. 112]. 

Kortom, in deze paragraaf wordt aangetoond dat uit twee verschillende sets constitut ieve 
vergelijkingen, maar met dezelfde randvoorwaarden en geometrie (namelijk onze piëzo-plaat ), 
hetzelfde lD-model kan worden afgeleid. 

2.2.1 Berlincourt afleiding lD Model voor lengteresonantie 

Zoals de naam al zegt , is een lD-model een benadering. De benadering is gebaseerd op het feit 
dat de geometrie van de plaat (l > b » h) toelaat dat rond verschillende resonantiefrequenties het 
gedrag van de plaat met een lD benadering beschreven wordt . 

De eerste afleiding die wordt gegeven, is gedaan door Berlincourt in zijn standaardwerk [BER64]. 
Hij gaat uit van de constit utieve vergelijkingen 2.10 en 2.11. Verder worden als aannames voor de 
lD-benadering gedaan: 

Dit is in essent ie een ééndimensionaal probleem (in het mechanische domein) en daarom worden 
bij de mechanische grootheden T en S alleen de componenten in de 1-richting gebruikt . Deze 
zijn voldoende om tot een oplosbaar probleem te komen. De volledige afleiding staat in bijlage 
B. Hier wordt volstaan met het noemen van de gebruikte vergelijkingen en de oplossing. Met 
bovenstaande aannames komen de vergelijkingen er als volgt uit te zien: 

Vergelijkingen 

De bewegingsvergelijking reduceert tot4 : 

(2. 24) 

De verplaatsing-vervormingsrelatie tot: 

S 
_ du1 

1 - d . 
X 1 

(2.25) 

De componenten van de constitut ieve vergelijkingen die voldoende zijn om tot een oplossing te 
komen, zijn: 

sf1T1 + d31 E3 

d31T1 + éf3E 3. 

4 Een overzicht van de benodigde standaardvergelijkingen is te vinden in bij lage B.l. 

(2.26) 

(2.27) 
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Voor de elektrostatische vergelijkingen geldt: 

dD3 _ O E
3 

= _ d'lj; ' 
dx3 - ' dx3 

(2.28) 

en de stroom wordt berekend door: 

(2.29) 

Gebruikte randvoorwaarden 

De elektrische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak zijn (met V de aangelegde spanning): 

'Ij;= ±V voor X3 = - t/ 2, t/ 2. 

Mechanische randvoorwaarden op het voor- en achtervlak (vrij van mechanische spanning): 

Oplossing 

Verplaatsing: 

Admittantie: 

T1 = 0 voor X 1 = - 1/ 2, 1/ 2. 

d31 sin ( ~x1) ~ V 

(~) cos (~) t . 
2v1 2vi 

Y(w) ~ ~ ~JwCJ ((1 -kl,) + kj, ta(~)). 
Hierbij zijn de volgende variabelen gedefinieerd : 

• V1 = LJ;;, de geluidssnelheid in de 1-richting in het materiaal. V psf1 

• Gif= Ej~bl, de capaciteit van het piëzo-element (bij constante T). 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

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

elektrische naar het mechanische domein (en vice versa). 

2.2.2 Alternatieve afleiding lD Model voor lengteresonantie 

Nu wordt een lD-model afgeleid uitgaande van de constitutieve vergelijkingen 2.12 en 2.13. De 
geometrie en de aannames zijn dezelfde als bij de Berlincourt-afleiding. De constitutieve vergelij
kingen zijn wezenlijk anders , waardoor de vergelijkingen er nu zo uit komen te zien: 

Vergelijkingen 

De bewegingsvergelijking blijft hetzelfde: 

dT1 2 -d +pw U1 = Ü. 
X1 

(2.34) 

De constitutieve vergelijkingen krijgen meer termen doordat nu de S2 en S3 wèl nodig zijn om tot 
een oplossing te komen: 

cf1 S1 + cf2S2 + cf3S3 - e31 E 3, 

cfbS1 + cf1S2 + cf3S3 - e31E3, 
E E E c13S1 + c13S2 + c33 S3 - e33 E3, 

e31S1 + e31S2 + e33S3 + E~3E3. 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 
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De verplaatsing-vervormingsrelatie die we nodig hebben, is: 

S 
_ du1 

1 - dx1 · 

De elektrostatische vergelijkingen blijven hetzelfde: 

dD3 = O, E3 = _ d'lj; . 
dx3 dx3 

Ook de stroom wordt op dezelfde manier uitgerekend: 

Gebruikte rand voorwaarden 

De elektrische randvoorwaarden op het boven- en ondervlak zijn weer: 

'Ij;= ±V voor X3 = - t/ 2, t/ 2. 
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(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

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

T1 = 0 voor x1 = - l/ 2, l/2 . (2.43) 

Oplossing 

Uit een analoge, maar complexere afleiding dan die van Berlincourt , volgt: 

· T 2 2 2v1 

( 

tan (~) ) 
Y(w) = JwC0 (1-k31 )+k31 ( ~}, ) , (2.44) 

wat hetzelfde model is als in de Berlincourt-afleiding. De volledige alternatieve afleiding wordt 
gegeven in bijlage B.3. Hiermee is daadwerkelijk bewezen dat uit verschillende sets constitutieve 
vergelijkingen hetzelfde lD-model kan worden afgeleid , mits dezelfde aannames worden gedaan. 

2.3 lmpedantiespectroscopie 

In deze paragraaf worden eerst de algemene principes van de impedantiespectroscopie behandeld. 
Daarna wordt kort uitgelegd op welke twee manieren impedantiespectra kunnen worden gemeten. 
Tenslotte wordt aan de hand van het lD-model uit de vorige paragraaf het spectrum besproken. 
Hierbij worden de variabelen uit het lD-model gekoppeld aan karakteristieken van het spectrum. 

2.3.1 Inleiding impedantiespectroscopie 

Algemeen 

Een algemene beschouwing over het onderwerp impedantiespectroscopie (IS) is gegeven door Ross 
Macdonald [ROS92]. Hij maakt onderscheid t ussen elektrochemische IS en andere toepassin
gen. Op deze alternatieve toepassingen concentreren we ons hier. Deze zijn weer verder onder 
te verdelen in impedantiespectroscopie aan diëlektrische materialen en aan elektrisch geleidende 
materialen. 

Impedantiespectroscopie is een algemene benaming voor het uitvoeren van klein-signaalmetingen 
aan de lineaire elektrische respons van een bepaald materiaal, en vervolgens de analyse van dit 
resultaat met als doel het verkrijgen van relevante fysische of chemische eigenschappen van het 
systeem. 
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PIEZO-PLAAT 

IS EXPERIMENT 

SPECTRUM Z(w) 

THEORIE 

MATHEMATISCH MODEL 

PIEKFITTEN (CNLS) 

MATERIAALPARAMETERS 

Figuur 2.5: Algemeen stroomschema dat weergeeft hoe impedantiespectroscopie kan worden toegepast 
om materiaalparameters van piëzomateriaal te bepalen. Aangepast uit: [ROS92] 

Eén van de belangrijkste toepassingen van impedantiespectroscopie is het analyseren van de 
elektrische respons van een materiaal , met als doel materiaalparameters te bepalen. In figuur 2.5 
is dit proces schematisch weergegeven. Als het relevante fysische model bekend is, kan dit gebruikt 
worden bij de complexe niet-lineaire kleinste-kwadratenfit (CNLS5 ). 

Een volledige IS-analyse houdt meer in dan één meting van impedantie vs. frequentie. Voor een 
volledige karakterisatie moeten metingen worden gedaan bij een reeks verschillende temperaturen 
en/ of andere externe grootheden. Impedantiespectroscopie kan worden toegepast bij een heel scala 
aan materialen, variërend van vaste en vloeibare elektrolyten tot diëlektrica en halfgeleiders, van 
polymeren tot brandstofcellen. 

Zoals uit bovenstaande blijkt, is impedantiespectroscopie in theorie erg eenvoudig. De praktijk 
is echter een stuk lastiger. Ten eerste kunnen de dissipatieve en capacitieve componenten van sys
temen bij verschillende materialen, elektroden of temperaturen tot tien ordegroottes uiteenlopen. 
Ten tweede varieert de frequentie ook over een zeer groot gebied: tot twaalf ordegroottes. 

Alvorens een volledige analyse van de IS data uit te voeren, is het vaak nuttig om de gemeten 
data grafisch te bekijken. Zo kunnen foute metingen ontdekt worden en wordt de st ructuur van 
de data duidelijk. Deze structuur hangt altijd in bepaalde mate samen met het fysische proces 
dat aan het systeem ten grondslag ligt. 

Hoewel het bekijken van de grafische weergave van de IS data een goede eerste stap is, is een ver
fijndere analyse noodzakelijk indien materiaalparameters gewenst zijn. Deze analysestap ligt in het 
fitten van een wiskundig model aan de meetcurven met behulp van de kleinste-kwadratenmethode. 
Het fitten levert niet alleen een schatting voor een bepaalde materiaalparameter op, maar ook een 
schatting voor de spreiding die erop zit (' fitfout '). En dus een maat voor hoe goed het model te 

5 Van 'Complex Non li near Least Sq uares (Fit)'. 
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passen is op de experimentele data. 
Een kleinste--kwadratenfit is bij uitstek iets wat gedaan wordt met een computer. Hiervoor 

zijn dan ook verscheidene programma's commercieel beschikbaar. Rekenprogramma's als Matlab 
en Mathematica hebben ingebouwde functies die de complexe non-lineaire kleinste-kwadratenfit 
kunnen uitvoeren. 

Piëzo-platen 

Bovenstaande algemene introductie wordt nu toegespitst op piëzo-elekt risch materiaal. In figuur 
2.6 is de piëzo-plaat afgebeeld waar het impedantiespectrum van wordt bepaald. Over de elek
troden wordt een alternerende (harmonische) spanning gezet : V(t) = V(w)ejwt. Hierdoor zal het 
piëzo-element gaan vervormen met frequentie ~. Doordat de dipolen continu vervormd worden, 
zal er een stroom I zijn, met dezelfde frequent ie. De impedantie wordt dan gedefinieerd door: 

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

(2.45) 

waarbij V(w) en I (w) complex zijn. Hierdoor is Z(w) ook complex. De admittantie is dan: 

Y( ) = I(w) 
w V (w). (2.46) 

Elektrode 2 

Figuur 2.6: Een schematische weergave van een homogene of éénlaags piëzo-plaat. De elektroden bevin
den zich op de boven- en onderzijde. De geometrie is zodanig dat geldt: l > b » h. Bron: [KOPOl] 

Deze bepaling van de impedantie wordt bij vele verschillende frequenties uitgevoerd . In figuur 2.7 
is een gemeten impedantiespectrum te zien: het verloop van de absolute waarde en de fasehoek 
van de impedantie als functie van de frequentie. Als eerste vallen de pieken en de dalen op. Dit 
zijn respectievelijk anti-resonanties Uares ) en resonant ies Ures )6

. Bij een resonantie is zowel de 
mechanische vervorming als de vervorming van de dipolen maximaal. De stroom heeft daardoor bij 
een resonantiefrequentie een maximum, wat tot uitdrukking komt in een minimum in IZl(w). Bij 
een anti-resonantiefrequentie (die altijd net iets hoger is dan de bijbehorende resonantiefrequentie) 
is de mechanische vervorming nog steeds maximaal, de vervorming van de dipolen kent echter een 
minimum, wat leidt tot een piek in IZl(w). 

Het gedrag van de piëzo-plaat wordt ook gesimuleerd met behulp van een eindige--elementen
methode. Het driedimensionale model hierin bevat alle fysische basisvergelijkingen en randvoor
waarden. Uit deze simulaties blijkt dat aan de verschillende resonantiestructuren in het spectrum 
afzonderlijke vibratiemodes zijn toe te kennen. De meest linkse resonantie (figuur 2.7, 32 kHz) 
is de 1 e orde longit udinale vibratie in de lengterichting van de plaat. De diepe, meest rechtse 
resonantie (3.5 MHz) komt overeen met de 1 e orde longitudinale vibratie in de dikterichting van 
de plaat. 

6 Strikt genomen worden f res en f ares voor piëzo's met verliezen gedefi nieerd door respectievelijk lrn(Y) = 0 
en Im( Z ) = 0 [IEE87]. In de praktijk gebruiken wij hie rvoor respectieve lijk het minimum en het maximum in IZ I, 
omda t de verschillen daart ussen minim aal zijn . 
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Verder valt de algehele trend van deze log-log-grafiek op: een rechte met richtingscoëfficiënt 
- 1. Dit wordt verklaard doordat de piëzo-plaat ver weg van resonanties zich als een gewone 
condensator gedraagt. De impedantie van een condensator is: 

1 
Ze = jwC' 

waardoor voor de absolute waarde van Ze geldt: 

log (IZe 1) = - log w - log C. 

(2.47) 

(2.48) 

Omdat in het spectrum log IZI tegen log w is uitgezet is de helling van de rechte door het spectrum 
dus - 1 en bepaalt de hoogte van het spectrum ver van de resonantie eenduidig de waarde van de 
capaciteit C van de piëzo. 
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Figuur 2. 7: Een impedantiespectrum van een piezoplaat . Afgebeeld zijn zowel de modulus als de fasehoek 
van de impedantie. De meest linkse en de meest rechtse resonantiestructuur zijn respectievelijk de lengte
en de dikteresonantie. 
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2.3.2 Meten van een impedantiespectrum in het tijddomein 

De ontwikkeling van de tijddomeinmeting is een enorme verbetering ten opzichte van de oude 
meetmethode: het bepalen van impedantiespectra met de HP Impedance Analyzer [KOPOl]. De 
snelheid van meten is enorm toegenomen. Het bepalen van een volledig spectrum (10 kHz - 5 MHz) 
kostte met de HP ongeveer 30 minuten. Met de tijddomeinmeting wordt een spectrum gemeten in 
slechts 13 ms 7 . Ook de kwaliteit van het spectrum is toegenomen door de t ijd domeinmethode. De 
resolutie is flink toegenomen en zowel de betrouwbaarheid als de reproduceerbaarheid zijn goed . 
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe de tijddomeinmeting werkt. 

Bij de frequentie sweep methode wordt voor iedere frequent ie afzonderlijk een wisselspanning 
over de DUT ('Device Under Test') gezet, waarbij tegelijk de spanning en de stroom worden 
gemeten. Hieruit wordt vervolgens de impedantie bepaald. Op deze manier worden alle frequenties 
na elkaar doorlopen, zodat het relatieflang duurt om een volledig spectrum met voldoende resolutie 
te meten. 

Bij het alternatief, de tijddomeinmeting, wordt gedurende een korte tijd een spanningssignaal 
over de piëzo gezet, dat alle te meten frequenties bevat [KOPOl]. Doordat de amplitude van 
het spanningssignaal dusdanig laag is, zal de respons van de piëzo in het lineaire gebied blijven. 
Hierdoor bevat het stroomsignaal dezelfde frequenties als het spanningssignaal. Uit beide signalen 
kan met behulp van Fourier-analyse het impedantiespectrum worden bepaald. De lengte van de 
t ijddomeinmeting wordt bepaald door de kleinste frequent ieresolut ie. Bij een acceptabele resolutie 
duurt een meting slechts 13 ms. 

2.3.3 Eerste interpretatie van een spectrum met behulp van het lD
model 

Het doel van het meten van impedantiespectra is het bepalen van materiaalparameters uit deze 
spectra. In deze paragraaf wordt een typisch spectrum uitgelegd aan de hand van het lD-model. 

In het lD-model: 

. T 2 2 2v 1 

( 

tan ( ..':!!..!.._) ) 
Y(w)=JwC0 (1 - k31) +k31 ( 2'~}, ) , (2.49) 

is de st ructuur van het gemeten impedantiespectrum te herkennen. In vergelijking 2.49 staan 
tussen de grote haken twee termen, hier I en II te noemen. De kenmerken van een spect rum 
worden toegelicht aan de hand van de drie fitparameters c;r, V1 en k31 in het lD-model. 

Capaciteit 

Ver vóór de eerste lengteresonant ie (32 kHz) geldt dat term II gelijk wordt aan k51 , zodat de 
admittantie vereenvoudigt tot Y(w) = jwC;f, de admittantie van een pure condensator8 . Dit is in 
figuur 2.7 te herkennen als de rechte links van het eerste dal. 

De hoogte van deze rechte legt de capaciteit C;f vast volgens vergelijking 2.48, zodat: 

CT = ~10-(log( IZc l )+ log w). 
0 2n 

(2 .50) 

Geluidssnelheid 

Term II (met de tangens) van vergelijking 2.49 beschrijft de admittantie rond een dal-piek
structuur. Het dal in het impedantiespectrum is een maximum in de admittantie Y (w). De 

7 Hierbij is de dataverwerkingstijd niet meegerekend , die op dit moment helaas nog 40 s per spectrum bedraagt. 
8 Voor kleine x geldt dat ta~ x ""' 1, wa t het wegvallen va n de tangens verklaart . 
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resonantiefrequentie wordt daarom analytisch gevonden door ~~ gelijk te stellen aan 0. Dit lev
ert : 

'U t I I 
J res = 2l = 

2
[ r::::p;' 

v PS11 

wat een rechtstreeks verband is t ussen de gemeten resonantiefrequentie en de compliant ie. 

Koppelfactor 

(2.5I ) 

De derde fitvariabele is de koppelfactor k31 . Deze komt in het spectrum tot uitdrukking door de 
afstand tussen dal U r es ) en piek U ares ) , dus tussen resonantie en anti-resonantie. In [KOPOl , 
p. I 7] is een relatie afgeleid tussen de koppelfactor van de longitudinale vibratie in de lengterichting 
en f res en f ar es : 

kgl 7r Wares 7r Wa r es - Wr es 7r
2 W~res - w;.es 

-~~ = - -- tan - ~ - ---,-----
1 - kgl 2 Wres 2 Wres 8 w'f-es 

(2.52) 

waaruit blijkt dat hoe groter de afstand tussen dal en piek is, hoe hoger k31 is. 

Verliezen 

Het ID-model is afgeleid voor non-dissipatieve media, omdat dit tot hanteerbare uitdrukkingen 
leidt. In de praktijk treden echter altijd verliezen op, zodat het model met enkel reële materiaal
parameters nooit een volledige beschrijving van het werkelijke gedrag van de piëzo kan geven. 

Om toch verliezen te kunnen beschrijven, is in de literatuur ([SMI76], [KW097] en anderen) 
het concept van de complexe materiaalparameters ingevoerd . Door hen worden alle materiaalpa
rameters complex gekozen. Bij onze fits hebben we ervoor gekozen om de d3 1 als enige parameter 
niet complex te kiezen. We kunnen ons hier fysisch geen beeld van vormen en worden hierin 
gesterkt door [IKE90, p. I 22] . 

Door het toepassen van complexe materiaalparameters is de admittant ie in vergelijking 2.49 
niet langer zuiver imaginair. Er is nu ook een reële ( dissipatieve) component ingekomen. 

In een spectrum komt de dissipatie tot uiting doordat de resonantiestructuren een zekere breedte 
vertonen. Ook zijn de pieken en dalen niet oneindig diep en hoog, wat bij een tangens-vorm wel 
het geval is. 

2.4 De homogene piëzo en de LSA 

Er kan onderscheid worden gemaakt t ussen homogene piëzo 's en meerlaags piëzo-platen (LSA's). 
Het ID-model van paragraaf 2.2.I is afgeleid voor een homogene piëzo-plaat. Om praktische 
redenen is binnen het project ervoor gekozen gebruik te maken van LSA's. In figuur 2.8 zijn zowel 
een homogene piëzo als een LSA afgebeeld. Een homogene piëzo-plaat bestaat uit één enkele laag 
piëzo-elekt risch actief materiaal met elektroden op boven- en onderzijde. Zoals in figuur 2.8 te 
zien is, bedekken de elektroden deze zijden geheel. Aangezien een homogene piëzo niet s anders is 
dan twee condensatorplaten met een diëlekt ricum ert ussen, is de samenhang tussen capaciteit C;f 
en diëlekt rische permittiviteit Ef3 als volgt: 

er - Ef3 Lb 
0 - t ' (2.53) 

met C;f de capaciteit van de piëzo bij constante spanning [F ], l , b, t de lengte, breedte en dikte 
van de plaat [m] en Ef3 de diëlektrische permitt iviteit van het piëzomateriaal [F / m]. 

Een homogene piëzo bezit een hoge mate van symmetrie, waardoor het mogelijk is om het 
gedrag rond de lengteresonantie met een ID-model (benadering) te beschrijven. De LSA daar
entegen heeft een ingewikkeldere structuur . Dit komt in de eerste plaats door de dode lagen, en 
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LSA-plaat homogene plaat 

l 
Figuur 2.8: Doorsnede:; van de twee verschillende piëzo-platen naast elkaar. Links de LSA-plaat , rechts 
de homogene plaat . 

in de tweede plaats door de asymmetrie, veroorzaakt door het kleine actieve stukje in de bovenste 
dode laag (figuur 2.9). 

2.4.1 Verschillende soorten materiaalparameters 

Uit een meting met de tijddomeinopstelling komt een impedantiespectrum. Met behulp van het 
lD-model, waarmee hieraan gefit wordt , worden materiaalparameters verkregen. In de parameters 
kan een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen: 

1. Werkelijke materiaal parameters: sf1 , d 3 1 en i:§3 . 

2. Effectieve materiaalparameters: s fi ,e ff> d 31, e ff en i::§3 ,e ff · 

3. Pragmatische materiaal parameters: geluidssnelheid v9 , capaciteit Gif en koppelfactor k31 . 

Voor de werkelijke materiaalparameters geldt dat deze kenmerken zijn van het piëzo-elektrisch ac
tieve PZT-materiaal. De effectieve materiaalparameters zijn van toepassing op de piëzostructuur 
in zijn geheel. De pragmatische materiaalparameters geven evenals de effectieve parameters het 
gedrag weer van de LSA. De pragmatische echter zijn nog afhankelijk van de geometrie. Dit zijn 
ook de parameters die te zien zijn in het lD-model. Om verschillen tussen batches en de samen
hang met functioneel gedrag te karakteriseren, zullen deze parameters voldoende zijn. Het zijn 
echter geen fundamentele parameters van het materiaal. 

Zoals gezegd kunnen de effectieve parameters beschouwd worden als de materiaalparameters 
die horen bij een fictieve homogene piëzo-plaat , die zich gedraagt als de werkelijk bemeten LSA
plaat . Het bepalen van deze effectieve parameters vormt het hoofddoel van dit onderzoek. Als de 
effectieve parameters gecombineerd worden met geometrie-gegevens kunnen hieruit de werkelijke 
materiaalparameters berekend worden. 

2.4.2 D e werkelijke materiaalparameters uit de effectieve 

In deze paragraaf worden de eenvoudige omrekeningen gegeven waarmee vanuit de drie effectieve 
materiaalparameters de werkelijke berekend worden. Voor i:§3 is reeds een omrekeningsmodel 
bekend , voor sf1 en d 31 wordt een eenvoudig model voorgesteld. 
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Diëlektrische permittiviteit t:f3 

In [KOPOl] is reeds een vergelijking gegeven waarmee de capaciteit van een LSA omgerekend 
wordt in de werkelijke diëlektrische permittiviteit i:f3 van het PZT-materiaal: 

T C;f t act ie f 
€33 = ' l ( 4bactie f + ba ctie f ,boven ) 

(2.54) 

waarin tact ie f de dikte van een laag piëzomateriaal is [m], l de lengte van de LSA [m], ba ct ie f de 
piëzo-elektrisch actieve breedte [m] en bactie f , boven het kleine actieve stukje in de bovenste laag 
[m]. Deze afmetingen zijn weergegeven in figuur 2.9, een afbeelding van de doorsnede van een 
LSA. 

~ b actief, bovenste laag ! t actief 
"' 

!+ + + ____ " _____ ,__,_, ...... """_, _____ ---------- .... ·------ l- ·-· ··-

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t i t t t t t t 

+ + + + + + t + + t + + + + + + + + + + + + + + t + 
. ·- ·- ------------------~--------------

... "_.. _______________ " .. 

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 

+ + + + + t t + + t + + + + + + + + + + + + + + t + 
i 
! 

b actief 

b 

Figuur 2.9: Vooraanzicht van een LSA-plaat . Aangegeven zijn de binnenafmetingen die van belang zijn 
bij de omrekeningen van effectieve naar werkelijke materiaalparameters. Bron: [KOPOl ]. 

Compliantie sf1 

Voor de werkelijke compliantie sfi van het piëzo-elektrisch actieve materiaal kan een soortgelijke 
omrekening als voor de permittiviteit worden afgeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
mechanica van composieten, waar een meerlaags piëzo-plaat door zijn structuur onder valt. In 
figuur 2.10 is een schematische weergave te zien van een composiet bestaande uit twee materialen. 
Als in de lengterichting van de lagen een kracht op het materiaal wordt uitgeoefend , wordt deze 
verdeeld over beide materialen. Voor de totale spanning geldt dan: 

atotaal (2.55) 

(2.56) 

met a A en aB de spanningen op materiaal A en B [Pa] en XA de fractionele doorsnede van 
materiaal A [-]. Omdat de vervorming E: continu moet zijn aan de overgangen tussen de twee 
materialen (cA = E:B = c), geldt ook: 

Etotaal 

met EA en EB de E-moduli van materialen A en B [Pa]. 

(2.57) 

(2.58) 

Voor een LSA, die effect ief bestaat uit drie materialen, wordt deze berekening uitgebreid tot: 

ELSA 

X act ie f + Xdood + X elek 

E act ie fXact ie f + EdoodXdood + E elekXel ek, 

1, 

(2.59) 

(2.60) 
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voorkant zijkant 

Figuur 2.10: Doorsnede van een algemene composiet met de twee componenten A en B. Voor- en zi
jaanzicht zijn afgebeeld . 

met E actief, E dood en E elek respect ievelijk de E-moduli in de 1-richting van het actieve materiaal, 
het dode materiaal en het elektrodemateriaal [Pa] . X actie f, X dood en X elek zijn respectievelijk de 
fractionele doorsneden van deze materialen [- ]. De verschillende fractionele doorsneden worden 
berekend uit de afmetingen in figuur 2.9. 

Voor E ele k wordt genomen 110 GPa, gebaseerd op literatuurwaarden. Voor E;J0~d wordt een 
eerste-orde-benadering berekend met: 

E E 
E 8 33 - 811 

8dood = 811 + 
3 

(2.61) 

Deze berekening is gebaseerd op het feit dat in een ongepoold materiaal de korrels willekeurig 
geöriënteerd zijn. Statistisch gezien ligt dus een derde deel van de korrels in de 1-richt ing, een 
derde deel in de 2-richting en een derde deel in de 3-richting. Omdat geldt 8f1 = 8~2 , heeft , als 
wordt gekeken in één bepaalde richting, 2/3 deel van de korrels dus compliantie 8f1 en 1/ 3 deel 

E 833· 

Piëzoconstante d 31 

Zoals in de constitutieve vergelijking 2.10 te zien is: 

--+ ~--+ ~--+ 
S =8 ·T + d · E , 

=t --+ --+ 

(2.62) 

geeft piëzoconstante d de samenhang tussen elektrisch veld E en vervorming S weer. In de 
component: 

(2.63) 

van deze vergelijking is goed het effect van het invoeren van een meerlaags in plaats van een 
enkellaags piëzo-plaat te zien. Doordat in de LSA de afstand tussen twee elektroden ongeveer een 
factor 6 kleiner is geworden, zal het elektrische veld E3 in het actieve materiaal een factor zes 
groter zijn, aangenomen dat de aangelegde spanning V gelijk blijft. In vergelijking 2.63 is te zien 
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dat dit grotere elektrisch veld zorgt voor een zes maal grotere uitwijking in de 1-richting. Vanwege 
de twee dode lagen (figuur 2.9) neemt de totale actieve dikte echter af met ongeveer een factor ~· 
Hierdoor zal gelden: 

d 3 1,e f f LSA 
d31 ,werkel ij k ~ 

4 
(2.64) 

Analoog kan een vier maal lagere spanning V nu volstaan voor eenzelfde uitwijking S1 . Als de 
LSA opgebouwd zou zijn als een stapeling van zes dunne eenlaags platen, zou de omrekening 
van effectieve piëzoconstante d3I ,e ff naar werkelijke d31 dus eenvoudig zijn. Helaas brengt de 
logische opbouw van de LSA-plaat met zich mee dat deze er anders uitziet dan het ideale geval 
van zes actieve lagen. De onderste en bijna de gehele bovenste laag zijn niet gepoold en derhalve 
piëzo-elektrisch inactief. Samen met de elektroden zullen deze dode lagen de beweging van de vier 
actieve lagen in de 1-richt ing belemmeren. Hierdoor zal de omrekenfactor duidelijk lager liggen 
dan 4. 



Hoofdstuk 3 

Experimenteel 

In dit hoofdstuk worden alle meetmethoden behandeld die gebruikt worden in dit onderzoek. Als 
eerste komt in paragraaf 3.1 de hoofdmethode van dit onderzoek aan bod: de tijddomeinme
ting in combinatie met piekfits. Deze methode zal in het vervolg de 'modelfit-methode' genoemd 
worden. Verder worden alle referentiemetingen voor de resultaten van de modelfit-methode behan
deld. Achtereenvolgens worden beschreven de dichtheidsmeting (paragraaf 3.2) , de Grindosonic
meting (3.3), de driepuntsbuigtests (3.4) en de capaciteitsmeting (3.5). In paragraaf 3.6 wordt het 
simuleren in ANSYS toegelicht . Tenslotte wordt in paragraaf 3.7 ingegaan op de aanpak voor het 
bepalen van de effectieve materiaalparameters. 

3.1 Modelfit-methode 

De tijddomeinmeting is opgezet om sneller en met een hogere resolutie volledige impedantiespectra 
van piëzo-platen te kunnen bepalen. In de resonantie-anti-resonantiestructuur rond 32 kHz is de 
verbetering tekenend: van 5 meetpunten met de HP Impedance Analyzer naar orde 20 meetpunten 
met de tijddomeinopstelling [KOPOl]. De meettijd is tegelijkertijd ordes korter geworden. 

v DUT R 

a b ~\~ 
1 

0 0v, 
-

va 

--

F iguur 3 .1 : Schematische weergave van de opstelling waarop de tijddomeinmetingen worden uitgevoerd. 
Bron: [KOPOl]. 

3 .1.1 Tijddomeimneting van im p ed antiesp ectra 

Zoals de namen al aangeven, is er een fundamenteel verschil t ussen metingen in het frequen
tiedomein en in het t ijddomein . De 'frequentie sweep methode' wordt al langer toegepast bij 
Océ voor het bepalen van impedantiespectra van piëzo-platen. Zoals in het vorige hoofdstuk is 
beschreven, wordt bij elke gewenste frequentie afzonderlijk de impedant ie bepaald. Tijddomein
metingen vinden daarentegen in het tijddomein plaats, zodat een Fouriertransformatie nodig is 
om de impedantie tegen de frequentie te kunnen uitzetten. Aan de hand van figuur 3.1 wordt nu 

33 
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kort uitgelegd hoe deze tijddomeinmetingen werken. 

In figuur 3.1 is een aantal elementen te zien. Het belangrijkste is de DUT (' Device Under Test'), 
de piëzo-plaat. De piëzo heeft twee buitenelektroden die in verbinding staan met de binnenelek
troden (zie figuur 3.2). Op één van de twee elektroden wordt het excitatiesignaal V aangebracht , 

Figuur 3.2: De LSA-plaat in een opengewerkt, schuin bovenaanzicht . Te zien is hoe de binnenelektroden 
in contact staan met de twee buitenelektroden . 

terwijl tegelijkertijd op deze elektrode met een andere naald Va wordt gemeten (figuur 3.3). Alles 
wordt gecoördineerd door een meet-PC. Op de andere elektrode wordt VI, gemeten. Deze elektrode 
staat ook in verbinding met een seriecomponent , die in deze figuur bestaat uit alleen een weer
stand R. De impedantie van de DUT wordt berekend met het principe van de spanningsdeling. 
Teruggebracht tot zijn meest eenvoudige vorm ziet deze impedantie er als volgt uit: 

Z ( ) _ Z Va(w) - Vi,(w) 
DUT W - R V/,(w) · (3.1) 

Hierin is ZR de impedantie van de seriecomponent. Om praktische redenen kan deze meer omvat
ten dan alleen de weerstand uit figuur 3.1 [KOPOl]. 

Het excitatiesignaal V moet voldoen aan twee belangrijke voorwaarden [KOPOl]. Ten eerste 

Figuur 3.3: Foto van de probekaart met de LSA eronder. Te zien zijn de vier naaldj es die contact 
maken met de buitenelektroden van de LSA. Verder is ook de serie-component te zien , die bestaat uit een 
weerstand en een condensator. 

moet het de juiste frequentie-inhoud hebben, dat wil zeggen dat het signaal opgebouwd moet zijn 
uit alle frequenties waarbij we de impedantie willen bepalen. Bij elke frequentie moet ook de 
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amplitude van het signaal voldoende groot zijn om iets te meten. Zo wordt gestreefd naar een 
vergelijkbare signaal-ruisverhouding bij iedere frequentie. Ten tweede mag de maximale waarde 
van de signaalamplitude niet te hoog worden, zodat de piëzo alleen in het lineaire gebied wordt 
aangeslagen. 

De totale meetprocedure bestaat uit drie stappen: 

1. Ontwerpen van het excitatiesignaal V(t). 

2. Meting. 

3. Verwerking van ruwe meetresultaten tot impedantiespectrum. 

Het ontwerpen van het excitatiesignaal gebeurt in Matlab. Er wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamde 'multisinus ', een sommatie van alle sinussen met de benodigde frequenties. 

De daadwerkelijke meting wordt uitgevoerd in Spectrack, een programma dat draait op de 
meet-PC. Als de meting is gestart wordt eerst het excitatiesignaal ingelezen, waarna om een externe 
'trigger ' gevraagd wordt. Nu wordt het excitatiesignaal gedurende een periode van een aantal 
milliseconden over de piëzo gezet, terwijl tegelijk Va en Vi worden gemeten door de meetkaart . 
Hierna worden deze data naar de harde schijf weggeschreven, wat veruit de tijdrovendste activiteit 
is (orde 20 s.). 

Tenslotte worden de ruwe meetdata in Matlab verwerkt tot een impedantiespectrum. Het 
belangrijkste onderdeel is hier de Fouriertransformatie van Va ( t) en Vb ( t). Vervolgens worden de 
berekende Va(w) en Vi(w) ingevuld in vergelijking 3.1, waarna het spectrum getekend kan worden 
(zie figuur 2.7). 

3 .1.2 Het bepalen van materiaalparameters door middel van kleinste
kwadratenfits 

Nu het impedantiespectrum bekend is, kunnen we het lD-model gaan fitten aan de eerste lengte
resonantiestructuur. Het fitten gebeurt met een reeks Matlab-routines. 

Als eerste wordt het frequentiegebied rond de lengteresonantie geselecteerd. Daarna worden au
tomatisch de f r es en f ares bepaald. Hieruit kunnen met enkele standaardformules (uit [IEE87]) 
redelijke beginschattingen voor de relevante materiaalparameters (v1 , Gif en k3 1 ) worden gemaakt. 
Met deze beginschattingen wordt de kleinste-kwadraten-fitrout ine gestart. Hierbij wordt ge
bruik gemaakt van een non-lineaire fitroutine uit de Matlab-bibliotheek (NLINFIT). Deze routine 
berekent de beste fit en schrijft de daarmee corresponderende fitvariabelen in een array weg. Uit 
deze waarden worden vervolgens de materiaalparameters berekend: sf1 , Ef3 en d 3 i · Hierbij is 
d31 als enige parameter reëel gehouden, zoals is uitgelegd in paragraaf 2.3.3. Tevens wordt de fit 
grafisch weergegeven in het gemeten spectrum. In het lD-model komt sfi altijd in combinatie 
met dichtheid p voor. Voor een nauwkeurige bepaling van sfi is het dus noodzakelijk dat ook p 
nauwkeurig bekend is. 

De fitfout die uit de fitroutine volgt, geeft samen met deze visuele weergave van de fit een 
indruk van de kwaliteit van de fit. 

3.2 Dichtheidsmeting 

In deze paragraaf worden enkele manieren behandeld om de dichtheid van piëzo-platen te bepalen. 
Meten van de dichtheid houdt altijd in het afzonderlijk meten van massa en volume van een 
object. Het meten van de massa is meestal eenvoudig. Het onderscheid t ussen de verschillende 
meetmethoden van de dichtheid wordt gemaakt door de volumebepaling. 

Bij de meest eenvoudige methode wordt het volume bepaald door de dimensies van de piëzo
plaat te meten. Een andere methode is gebaseerd op heliumverdringing. Tenslotte wordt de 
volumemeting op basis van waterverdringing behandeld. 
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3.2.1 Eenvoudige volumemeting 

Met behulp van een Heidenhain meter (elektronisch meetapparaat voor lengtes) worden dikte t en 
breedte b gemeten. Voor de dikte wordt het gemiddelde van drie metingen op verschillende plaatsen 
op de piëzo genomen, omdat bekend is dat deze over de lengte kan variëren. De lengte l wordt 
gemeten met een schuifmaat. Uit deze drie afmetingen wordt het volume berekend. Vervolgens 
wordt de massa van de plaat bepaald met een Mett ler balans. Voor de dichtheid geldt : 

(3.2) 

met m de massa, [kg], l de lengte van de piëzo-plaat , [m], b de breedte, [m], ent de dikte, [m]. 
Hieruit wordt de dichtheid (kg/m3

) berekend. Een schat t ing voor de maximale relatieve meetfout 
in p wordt gegeven door: 

Ó..p 

p 
(3 .3) 

Deze relatieve meetfouten kunnen geschat worden aan de hand van de absolute meetfouten die bij 
een bepaald meetinstrument horen. De relevante grootheden met hun relatieve meetfouten zijn 
weergegeven in t abel 3.1. 

meetinstrument grootheid x relatieve meetfout ~x (%) 
Mettler weegschaal massa m 0.005 
schuifmaat lengte l 0.10 
Heidenhain meter breedte b 0.01 
Heidenhain meter dikte t 0.38 

dichtheid p 0.4 

Tabel 3.1: De meetfouten op een rij die voorkomen bij de eenvoudige dichtheidsbepaling . 

3. 2. 2 Volumemeting heliumverdringing 

De Accupyc 1330 Pycnometer (Micromeritics [MIC02]) bepaalt het volume van een bepaald mon
stermateriaal volledig automatisch door het meten van de drukverandering in een gekalibreerd 
volume. Deze volumebepaling is gebaseerd op het zogenaamde 'Archimedes-principe' van gasuit
wisseling en de daaraan gekoppelde gasexpansie. Als vervangend medium wordt in dit geval 
heliumgas toegepast . 

De meter bestaat uit twee cellen, die aan elkaar zijn gekoppeld: de analysecel en de meetcel. 
De analysecel heeft een nauwkeurig gekalibreerd volume en wordt gevuld met heliumgas met 
een gedefinieerde druk. De meetcel, eveneens met een gedefinieerd volume, wordt gevuld met 
een vooraf afgewogen hoeveelheid monstermateriaal in een meetcupje en vervolgens afgesloten. 
De heliumgasmoleculen verdringen de event ueel geadsorbeerde verontreinigingen, zoals water en 
andere vluchtige stoffen zelfs uit de kleinste poriën van het monstermateriaal. Na het vullen van 
de meetcel wordt een klep geopend en krijgt het gas de kans te expanderen in het volume vande 
meetcel. Daarnaast wordt de temperatuur van de meetcel geregistreerd. Uit de verhouding van de 
druk vóór en na expanderen kan het volume van het monstermateriaal worden bepaald. Aan de 
hand van dit volume en de ingewogen hoeveelheid monstermateriaal wordt de dichtheid bepaald. 
De relatieve meetfout van deze methode is 0.03 % [MIC02]. 

3.2.3 Volumemeting water-pycnometer 

De werking van de waterpycnometer is gebaseerd op de verdringing van water door het te meten 
volume. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een maatcylinder vol gedeïoniseerd water 
(de pycnometer). De pycnometer heeft een glazen stop met een gaatje. Vóór het meten worden 
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pycnometer, stop en piëzo's gereinigd met alcohol. De piëzo's worden vervolgens gewogen (mpiezo, 

[kg]). Vervolgens wordt de pycnometer in twee verschillende toestanden gewogen: 

l. pycnometer gevuld met gedeïoniseerd water. 

2. pycnometer gevuld met water èn de piëzo's. 

Deze meting vereist zeer nauwkeurige en herhaalbare handelingen. Ten behoeve van de nauwkeu
righeid dienen zoveel mogelijk piëzo's tegelijk in de pycnometer gemeten te worden. Omdat massa's 
worden bepaald met een nauwkeurigheid van 0.1 mg, moeten alle onderdelen goed gereinigd zijn 
met alcohol en mag tijdens de meetprocedure geen enkel onderdeel rechtstreeks in contact komen 
met de handen. Ook moet de pycnometer steeds even ver gevuld worden. Hiervoor dient het gaatje 
in de stop. Als het water in het gaatje steeds dezelfde meniscus heeft , wordt de meetfout in het 
volume geminimaliseerd . Als water over de rand is gelopen, wordt de pycnometer drooggemaakt 
met stofarme absorberende doekjes. De temperatuur van het gedeïoniseerde water wordt gemeten, 
omdat de dichtheid van het water temperatuursafhankelijk is. 

De dichtheid van de piëzo's wordt nu berekend met : 

mpiezo Pwa ter,T 
Ppiezo = , 

m ,piezo + m1 - m2 
(3.4) 

met Pwater ,T de dichtheid van het gedeïoniseerde water bij temperatuur T, uit een tabellenboek, 
[kg/cm3 ], m 1 de massa van de pycnometer met water, [kg], m2 de massa van pycnometer met 
water en piëzo's, [kg]. 

De relat ieve meetfout is: 

6.p 
p ( 

6.mpiezo ) 
2 
+ ( 6.Pwater,T ) 

2 
+ ( 6.m1) 

2 
+ ( 6.m2) 

2
' 

m piezo Pwat er ,T 1n1 m2 
(3.5) 

waarbij de componenten van de relatieve meetfout in p zijn weergegeven in tabel 3.2. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat eventuele systematische fouten hier nog niet bij zijn gerekend. Voor
beelden van systematische fouten zijn hier bijvoorbeeld het inconsequent aflezen van de meniscus 
en het slecht schoonmaken van de pycnometer. 

meetinstrument grootheid x relatieve meetfout ~x (%) 
Mettler weegschaal m piezo 0.0006 
Mettler weegschaal m1 0.0009 
Mettler weegschaal m2 0.0007 
tabellenboek [POL83] Pwater ,T 0.0010 

dichtheid p 0.003 

Tabel 3.2: De meetfouten op een rij die voorkomen bij de dichtheidsbepaling op basis van waterverdrin
ging. 

3 .3 Impuls-excitatie 

De Grindosonic is een meetapparaat dat is gebaseerd op de impuls-excitatie-methode [GRIOl j. Dit 
houdt in dat een plaat of staaf van een vaste stof door een elastische tik in t rilling wordt gebracht , 
en dat uit de gemeten resonantiefrequentie de E-modulus wordt berekend. Deze methode kan in 
ons onderzoek dienen om referentiewaarden voor sf1 te leveren: 

E 1 
s11 = E1. (3.6) 
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De methode voor het bepalen van mechanische materiaalparameters met het Grindosonic-apparaat 
wordt beschreven in de standaard [ASTOO]. Deze standaard beschrijft voor welke doeleinden deze 
methode geschikt is. Ook wordt uitgelegd hoe de meting in de praktijk moet worden uitgevoerd 
en op welke randvoorwaarden moet worden gelet. 

In deze paragraaf wordt eerst de theorie die aan de methode ten grondslag ligt, behandeld. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe een meting dient te worden uitgevoerd . 

3.3.1 Werking van de Grindosonic 

De Grindosonic is ontworpen om op een snelle, niet-destructieve manier de elast ische eigenschap
pen van materialen te bepalen. Een plaatje van een te onderzoeken materiaal heeft , afhankelijk 
van zijn afmetingen, massa en elastische constanten, een bepaalde resonantiefrequentie. Deze fre
quent ie wordt gemeten nadat de plaat in eigentrilling is gebracht door een impuls-excitatie. Het 
Grindosonic-apparaat bevat elektronica die deze uitdempende trilling gedurende vele periodes reg
istreert en zo zeer nauwkeurig de frequentie van de betreffende t rilling meet. Als deze t rilling in 
een bepaald materiaal te snel zou uitdempen, is deze methode voor dat materiaal ongeschikt. 

In figuur 3.4 is de laagste orde t ransversale vibratie loodrecht op het hoofdvlak te zien. De test
methode is bij uitstek geschikt voor elastische, homogene en isotrope materialen. De vervormingen 
zijn minimaal, waardoor de modulus bepaald wordt in het mechanisch lineaire gebied. Hierdoor 
is tevens de kans op breuk minimaal. 

Figuur 3 .4: Schematische weergave van de trillingen in een balk (ASTM norm). Bron : [ASTOO]. Hier is 
de transversale vibrat ie loodrecht op het hoofdvlak t e zien ; de grondfrequentie. Deze t rilling is gerelateerd 
aan sfi . X l en P l zijn respect ievelijk de plaats van de t ik en de plaats van de contactsensor . 

3.3.2 Opzet van een impuls-excitatiemeting 

Om een goede meting te doen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan [ASTOO]. Ten 
eerste gaat de methode er vanuit dat de plaat zo vrij mogelijk kan vibreren. De plaat moet om 
deze reden precies op de knooppunten ondersteund worden. Bij de gebruikte 'buigtrilling' (figuur 
3.4) liggen deze op 0.224 · l van beide uiteinden. Ten tweede moet de sensor vlak naast een knoop 
staan en slechts met een minieme kracht op het oppervlak drukken, omdat precies in een knoop 
natuurlijk geen signaal gemeten wordt. De sensor staat toch zo dicht mogelijk bij de knoop omdat 
de invloed van de sensor op de t rilling zoveel mogelijk beperkt moet worden. Ten derde wordt in de 
meting van een LSA een dun en smal laagje zilververf op de bovenzijde van de plaat aangebracht . 
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Deze geleidende verbinding zorgt ervoor dat de beide elektroden steeds dezelfde potentiaal hebben 
en dat daardoor het elektrische veld binnenin de piëzo nul is. 

flexibel stripje met kogeltje 

18888888.881 Hz 

Grindosonic 

sensor 

piezoplaat 

schuimrubberen steuntjes 

Figuur 3.5: Opzet meting Grindosonic. Bron: [ASTOO]. 

De verhouding tussen de lengte en de kleinste andere dimensie (hier: dikte) moet minimaal 5 zijn 
en liefst rond de 25. In ons geval is deze verhouding ongeveer ';;755 = 95. 

Om de resultaten correct te kunnen interpreteren, dienen alle oppervlakken van de plaat paral
lel te zijn met een nauwkeurigheid van 0.1 %. De massa moet bepaald zijn met een nauwkeurigheid 
van 0.1 %. De drie afmetingen moeten bepaald zijn met een nauwkeurigheid van 0.1 %. 

De piëzo-plaat wordt nu op de steunpunten geplaatst (figuur 3.5). De sensor heeft een voor
keursrichting, aangegeven door een witte stip. De sensor wordt net buiten een knoop op de plaat 
geplaatst, met de witte stip in de richting van het midden van de plaat (de buik). De sensor raakt 
het oppervlak slechts licht , wederom om de invloed op de vibratie te beperken. Met een klein 
hard kogeltje aan een flexibel stripje wordt een lichte enkelvoudige en elastische tik in het midden 
op het sample gegeven. Als reproduceerbaarheid geconstateerd is, wordt de gegeven meetwaarde 
genoteerd en wordt de test herhaald. Het gemiddelde van deze metingen wordt gebruikt om de 
E--modulus te bepalen. 

De E--modulus wordt nu berekend met [ASTOO]: 

m res t ! 2 13 ( ( )2) E 1 = 0.9465-
6
-t3 1 + 6.585 l , (3.7) 

met E = E-modulus, [Pa], m = massa, [g], b = breedte, [mm], 1 = lengte, [mm], t = dikte van 
de plaat , [mm], f r es = fundamentele resonantiefrequentie van de plaat in buigmode, [Hz]. 

De relatieve fout in E 1 wordt gegeven door: 

(6.m) 2 (6..1) 2 (6.b) 2 (6.t) 2 (6.fres)2 

- + 9 - + - +9 - + 4 --
m 1 b t f res 

(3.8) 

De waarden voor de relatieve fouten van deze meetmethode staan in tabel 3.3. 
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meetinstrument grootheid x relatieve meetfout ~x (%) 
Mettler weegschaal massa m 0.003 
schuifmaat lengte l 0.10 
Heidenhain meter breedte b 0.01 
Heidenhain meter dikte t 0.38 
Grindosonic frequent ie f r es 0.005 

E i-modulus 1.1 

Tabel 3.3: Het berekenen van de relatieve meetfout in E1 aan de hand van de deelfouten van de Grindo
sonic methode. 

3.4 Driepuntsbuigmetingen 

In de mechanica van materialen is een van de standaardtests de driepunts-buigtest . Het is één van 
de manieren om de E-modulus van een balk te bepalen. De driepunts-buigtests zijn uitgevoerd 
op basis van de standaard [ISOOO]. 

3.4.1 Mechanica van een gebogen plaat 

In [ISOOO] staan standaardformules voor de spanning er, de vervorming E en de E-modulus E uit 
de driepuntsbuigmetingen, gebaseerd op de meting van kracht en doorbuiging: 

en 

3F s 
er = 2bt 2 ' 

(3.9) 

6ty 
E = -

2 
. (3 .10) 

s 
Hiermee wordt het stress-strain diagram getekend , waaruit de E-modulus wordt bepaald door de 
helling van het lineaire (dus elastische) stuk aan het begin van de stress-strain curve te bepalen: 

Ei = ó.er = s
3 

(Fhigh - Ftow) (3.ll) 
Ó.E 4bt3 (Yhigh - Ytow) ' 

met E = E-modulus, [MPa], F = kracht op het sample, [N], s = afstand tussen de twee steun
punten, [mm], b = breedte van de plaat, [mm], t = dikte van de plaat , [mm], y = doorbuiging, [mm]. 

Dit wordt gedaan door in Excel een rechte lijn hierdoor te fitten. De relatieve fout in E i wordt 
gegeven door: 

(ó.F)2 (ó.s)2 (ó.b)2 (ó.t)2 (ó.y)2 - + 9 - + - + 9 - + -
F s b t y 

(3. 12) 

De waarden voor de relatieve fouten van deze meetmethode staan in tabel 3.4. 

meetinstrument grootheid x relatieve meetfout ~.x (%) 
t rekbank kracht F 0.5 
standaard overspanning s 0.1 
Heidenhain meter breedte b 0.01 
Heidenhain meter dikte t 0.38 
extensometer doorbuiging y 0.2 

Ei-modulus 1.2 

Tabel 3.4: Het berekenen van de relatieve meetfout in E1 aan de hand van de deelfouten van de driepunts
buigtest. 
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F ig uur 3 .6 : Algemene meetopstelling van de driepunts buigtest. Bron: standaard [18000]. 

3.4.2 Opzet standaard driepuntsbuigtest 

De standaard driepunts-buigtest wordt gedaan in een trekbank. In figuur 3.6 zijn de 'drie punten' 
te zien: twee steuncylinders en een cylinder die door de bovenste arm van de trekbank in verticale 
richting te bewegen is. 

De afstand s tussen de twee steunpunten is (40 ± 0.1) mm volgens [ISOOO]. De diameter van 
de drie cylinders is ongeveer gelijk aan 1.5tspecimen · In het geval van onze piëzo's is deze diameter 
(0.750 ± 0.015) mm. 

De doorbuiging y van de LSA wordt gemeten met een extensometer. De bovenste arm van de 
trekbank beweegt met een zodanige snelheid dat de vervormingssnelheid ongeveer 10- 4 s- 1 is. De 
maximale vervorming in deze test is 0.15%. 

3.4.3 Opzet driepuntsbuigtest in profilometer 

Uit driepuntsbuigtests aan LSA 's in de trekbank is gebleken dat die opstelling niet voldoet (zie 
paragraaf 4.2.1). Het probleem was dat de resolutie van de extensometer zodanig laag was, dat bij 
kleine doorbuigingen binnen het mechanisch lineaire gebied van de piëzo onvoldoende meetpunten 
voorhanden waren om de E-modulus te bepalen. 

Het idee is daarom gerezen om een driepuntsbuigopstelling te ontwerpen die binnenin een 
profilometer geplaatst kan worden, welke is te zien in figuur 3.7. Een profilometer is een mee
tapparaat dat profielen van oppervlakken tot op 0.1 µm in twee dimensies kan scannen. Het 
belangrijkste onderdeel van het apparaat is een scherpe punt , die tijdens het scannen van een 
oppervlak met een bepaalde instelbare, constante kracht contact blijft houden met dat oppervlak. 
De profilometer heeft de optie om de punt op dezelfde positie te houden ('no scan ') . Op deze 
manier wordt de profilometer als een extensometer gebruikt. 

Het principe is uiteraard hetzelfde als in figuur 3.6: twee steunpunten onder de piëzo, en een 
drukpunt op de bovenkant in het midden. In deze nieuwe opstelling is het drukpunt een asje met 
daaraan een schommeltje. Het schommeltje dient om de gewichtjes op te plaatsen die de grootte 
van de kracht bepalen. De bovenzijde van het asje is afgeplat omdat de punt van de profilometer 
dan gemakkelijker op dezelfde plaats kan blijven staan dan bij een gewoon rond asje. De kracht 
wordt gevarieerd door gewichtjes met verschillende massa op het schommeltje te plaatsen. De 
doorbuiging wordt gemeten door de profilometer. 

3.5 Capaciteitsmeting 

De capaciteitsmeting wordt uitgevoerd op een Fluke PM 6306 'Programmable Automatic RCL 
Meter ', bij 1 kHz. De probekaart die ook bij de tijddomeinmeting wordt gebruikt , wordt hierbij 
gebruikt om standaard goed contact te maken met de elektroden. De Fluke mult imeter staat op de 
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piëzo afgeplat asje 

D 
voetstuk schommel 

Figuur 3. 7: Links: schematisch vooraanzicht van de zelfontworpen driepuntsbuig-opst elling. Rechts : een 
foto van de opst elling. Om het slingeren van het schommeltje tegen te gaan zijn de twee blokj es onderin 
aangebracht . 

'auto' mode. Omdat de diëlektrische permittiviteit (en dus ook de capaciteit ) temperatuursafhan
kelijk is, worden alle metingen uitgevoerd bij dezelfde temperatuur: kamertemperatuur (21 °C)1 . 

De relatieve meetfout van de Fluke is 0.1 3 [FLU99]. 

3.6 Eindige-elementen-simulaties 

In deze paragraaf wordt kort uitgelegd wat de eindige elementen methode (EEM) inhoudt . Het 
eindige-elementen-pakket ANSYS wordt geïntroduceerd en vervolgens wordt beschreven hoe een 
simulatie in de praktijk wordt uitgevoerd. 

3.6.1 Inleiding eindige elementen/beschrijving ANSYS 

Aan de piëzo-plaat worden niet alleen metingen gedaan. Om de betrouwbaarheid van de mate
riaalparameters die zijn bepaald met de piekfits te testen, worden ook simulaties gedaan. Deze 
simulaties worden uitgevoerd met de eindige-elementen-met hode (EEM) . Dit is een methode die 
zeer veel gebruikt wordt in de werktuigbouwkunde, natuurkunde en materiaalkunde. Het sterke 
punt is dat op een eenvoudige wijze numerieke oplossingen gevonden kunnen worden voor lineaire 
en anisot rope problemen, zelfs in complexe geometrieën. 

De eindige-elementen-methode is gebaseerd op het opdelen van het betreffende object in een 
vrij te kiezen aantal elementen (zie figuur 3.8) . De vorm van de elementen moet aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Zo mogen bijvoorbeeld geen te spitse hoeken voorkomen. Op plaat sen waar 
grote gradiënten van een bepaalde grootheid te verwachten zijn, moet een fijner net van elementen 
gebruikt worden. 
De methode gaat uit van drie verschillende vergelijkingen die samen numeriek opgelost moeten 
worden: 

l. Differentiaalvergelijkingen die de veldgrootheden beschrijven, bijvoorbeeld de bewegingsvergeli
jking. 

2. Constitutieve vergelijkingen van het materiaal. 

3. Randvoorwaarden, extern opgelegd of door de geometrie bepaald, bijvoorbeeld een volledig 
vrije plaat . 

1 Alle andere met ingen z ij n ook gedaan bij deze temperat uur. 
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Figuur 3.8: Grafische weergave van de piëzo-plaat in ANSYS, waarin de element en te zien zijn. 
Weergegeven is een momentopname t ijdens de laagste orde longitudinale lengtevibratie. 

Deze vergelijkingen worden eerst voor elk element afzonderlijk opgelost. Vervolgens wordt de 
totaaloplossing berekend. Er wordt steeds een aanzienlijk aantal grootheden uitgerekend, waar
door een eindige-elementen-analyse een tijdrovende bezigheid kan zijn. Sowieso is een belangrijke 
voorwaarde dat met computers met een grote rekenkracht gewerkt wordt. 

ANSYS simulaties aan piëzo-platen 

In dit onderzoek wordt de eindige-elementen-methode gebruikt om het t ijdens het fitten gebruikte 
lD-model te valideren met het 3D-model, wat een eindige-elementen-model feitelijk is. Zo kunnen 
we dus de beperkingen van de ééndimensionale benadering kwantificeren. ANSYS is het pakket 
dat hiervoor gebruikt wordt . 

Als eerste worden in ANSYS de afmetingen en de geometrie van de piëzo-plaat ingevoerd . Daaron
der vallen de actieve lagen, passieve lagen, de buiten- en de binnenelekt roden. Vervolgens worden 
de randvoorwaarden aangegeven, zoals de aangelegde potentiaal en de extern opgelegde mecha
nische krachten. Tenslot te moeten nog de materiaaleigenschappen ingevoerd worden alvorens 
ANSYS de berekeningen start . Voor ieder element worden nu alle belangrijke grootheden (zoals 
voor ons de mechanische vervorming of het elektrische veld) numeriek berekend. Dit wordt bij 
elke gevraagde frequentie gedaan, zodat daaruit een impedant iespectrum volgt . Ook kan ANSYS 
animaties maken van de vervorming bij elke gewenste frequentie. Hoe het doen van een simulatie 
in de praktijk gaat , is uitgewerkt in bijlage C. Zie voor meer uitleg over het modelleren van 
piëzo-materialen in ANSYS [PRUOl]. 

Homogene piëzo-plaat of LSA in de simulatie? 

Omdat bij Océ twee verschillende piëzo-platen in gebruik zijn geweest , de homogene plaat en de 
LSA-plaat , is voor beiden ook een model beschikbaar in ANSYS. Voor de homogene piëzo hoeven 
in de dikterichting slechts drie lagen elementen te worden gebruikt: twee voor de buitenelektroden 
en één voor de actieve laag. Door de meerlaagsstructuur zijn voor de LSA 13 lagen elementen 
nodig, hetgeen de simulatietijd meer dan evenredig opvoert 2 . 

Een tweede punt is dat de homogene piëzo een hoge mate van symmetrie bezit , waar in ANSYS 
handig gebruik van kan worden gemaakt. De homogene piëzo bezit twee spiegelvlakken, zodat 
volstaan kan worden met het simuleren van ~ van de plaat. Zoals in figuur 3.9 te zien is, heeft 
de LSA-plaat slechts één symmetrievlak, en wel in de lengtericht ing. Ook dit zorgt weer voor een 
langere duur van de simulaties aan een LSA. 

2 D e totale duur t van een simu latieberekening hang t af van het aantal elementen n vo lgens t ~ nc, met 2 < c < 3. 
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Figuur 3.9: Vooraanzicht van een LSA-plaat. De verbindingen tussen de twee buitenelektroden en alle 
binnenelektroden zijn aangegeven. Ook zijn de piëzo-elektrisch actieve lagen te zien. Bron: [KOPOl ]. 

3.6.2 Enkele relevante simulaties 

Longitudinale lengte-mode 

Vanwege het feit dat de modelfit-methode wordt toegepast op de lengteresonantie, is de longitu
dinale lengtevibratie de interessantste trillingsmode om in simulatie te bekijken. Van de beweging 
die de piëzo uitvoert, is reeds een momentopname weergegeven in figuur 3.8. 

Als alleen de lengteresonantie wordt onderzocht is het natuurlijk niet nodig om steeds het 
gehele spectrum (10 kHz - 5 MHz) af te gaan. Het is voldoende om slechts over het relevante 
frequentiebereik te simuleren, hetgeen de rekentijd zeer verkort (bijvoorbeeld van 10 tot 50kHz). 

Simulatie van de buigingsmode (Grindosonic) 

De transversale trilling die in de Grindosonic-meting gebruikt wordt , kan natuurlijk ook worden 
gesimuleerd . Hiertoe worden de eigenfrequenties van de piëzo-plaat berekend. Op deze manier kan 
wellicht een inzicht worden verkregen in eventuele experimentele fouten tijdens de Grindosonic
metingen. 

3. 7 Aanpak voor bepalen materiaalparameters 

Deze paragraaf bespreekt op de eerste plaats op welke manier de effectieve materiaalparameters 
precies bepaald worden. Hierbij is de modelfit-methode het uitgangspunt . Hoe de referentiemetin
gen en simulaties hierin een rol spelen, wordt besproken. Ten tweede wordt ingegaan op de meet
fouten die optreden in de modelfit-methode en de referentiemethoden en hoe die doorwerken in 
de onnauwkeurigheden in de effectieve materiaalparameters. 

3.7.1 Bepalen effectieve materiaalparameters 

In figuur 3.10 is het stroomschema weergegeven dat beschrijft welke weg gevolgd wordt. Het uit
gangspunt is natuurlijk altijd een gemeten impedantiespectrum van een LSA, of het nu met 
de HP is gemeten of met de t ijddomeinopstelling. Als alleen het gemeten spectrum zou worden 
bekeken, zou de capaciteit in de trend van het spectrum opvallen, evenals de resonanties. De 
bijbehorende trillingsmode zou hier echter niet uit te halen zijn. Hiervoor dient de ANSYS si
mulatie: een piëzo-plaat met ongeveer de eigenschappen van de LSA wordt gesimuleerd. Ook hier 
volgt een impedantiespectrum uit , wat zeer veel lijkt op het gemeten spectrum. ANSYS kan nu 
animaties maken van de beweging van de piëzo bij elke gewenste frequentie. Op deze manier vindt 



3.7. AANPAK VOOR BEPALEN MATERIAALPARAMETERS 

meting LSA ANSYS simulatie 

impedantiespectrum impedantiespectrum 

- - - - ----< identificatie van modes 

identificatie van 
relevante resonanties 

effectieve 
materiaal parameters 

10-modellen 

Vergelijken met 
referentie-methoden 

effectieve materiaalparameters bepaald 

ANSYS simulatie van 
homogene piëzoplaat 

gemeten 
gesimuleerd spectrum , spectrum 

Beperking nee ~J· a ANSYS 
match? 

ANSYS goed 

45 

Figuur 3 .10: St roomschema waarin wordt uitgelegd hoe uit metingen in combinatie met simulaties de 
effect ieve materiaalparameters worden bepaald. 

de koppeling plaats tussen een bepaalde resonantiestructuur en de bijbehorende t rillingsmode, de 
identificatie van r elevante modes/r esonanties. 

Nu het duidelijk is welke trillingsvorm bij welke resonantiestruct uur hoort , kan een keuze gemaakt 
worden, welke mode gebruikt wordt om materiaalparameters uit te bepalen. In dit onderzoek 
is hiervoor de longit udinale lengteresonant ie bij 32 kHz genomen, omdat deze mode het beste te 
benaderen is met een lD-model. Vervolgens wordt aan de geselecteerde resonant iestructuur het 
lD-model gefit , waaruit effectieve m at eriaalparam et ers worden verkregen. 

Vervolgens kan een nieuwe simulatie (van een homogene piëzo, zie bij lage C) worden ges
tart, met de gevonden effectieve materiaalparameters als invoer . Dit levert een nieuw gesimu
leerd impedantiespectrum op, wat nu wordt vergeleken met het in eerste instantie gem et en 
sp ectrum. Deze vergelijking bestaat weer uit het fitten van het lD-model aan het gesimuleerde 
spectrum. Zo worden materiaalparameters verkregen van het gesimuleerde spectrum, die vergele
ken worden met de eerder gevonden effectieve materiaal parameters (uit het gemeten spectrum). De 
verschillen hiertussen zeggen iets over hoe goed het 3D-model van de eindige-elementen-simulatie 
het effectieve gedrag van de LSA weergeeft. De grootte van het verschil kan naar wens worden 
opgelegd. 

3. 7.2 Foutenonderzoek 

Bij het bepalen van materiaalparameters met de modelfit-methode kan onderscheid worden gemaakt 
t ussen de fitfout en de m eetfout . De fitfou t geeft aan hoe goed de Matlab-routine NLINFIT het 
lD-model heeft kunnen 'fitten' op een gemeten impedantiespectrum. De fitfout zegt dus alleen 
iet s over hoe nauwkeurig de materiaalparameters uit een beschikbaar impedantiespectrum bepaald 
kunnen worden. Het lD-model waarmee gefit wordt, bevat zelf echter ook een aantal variabelen die 
allemaal een zekere meetfout hebben. Door middel van foutenvoort planting kan aan een bepaalde 
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materiaalparameter daarom ook een zekere totale meetfout worden toegekend. 

De fitfout 

De fitfout is een getal dat door de Matlab-routine NLINFIT aan een piekfit wordt toegekend. Deze 
routine past in dit onderzoek de kleinste-kwadraten-methode toe op gemeten impedantiespectra. 
Dit houdt in dat door het variëren van de parameters in het model, in een instelbaar aantal 
iteratiestappen de 'beste fit ' wordt berekend . De fitfout die wordt gegeven, is afgeleid uit de 
kleinste-kwadraten-som. 

Meetfout 

Uit de theorie van hoofdstuk 2 volgt dat met het lD-model eenvoudige vergelijkingen voor de drie 
materiaalparameters kunnen worden afgeleid. Deze zijn: 

E 1 
(3. 13) 511 ,ef f 4l2 R es P ' 

T CJ't 
(3.14) E33 ,e f f lb ' 

d31,e f f - k31 JEf3,eff sf1,eff' (3.15) 

waaruit volgt voor de meetfout in de materiaalparameters: 

6.sf1 ,ef f 
4 ( ~l r + ( 6.: r , (3.16) E 811 ,ef f 

Ó.Er3 ,e/ f ( 6.CJ r ( 6.lr ( 6.br ( 6.tr (3 .17) T er + l + b + t ' 
E33 ,e f f 0 

6.d31,ef f 
' ( T )' ( E )' ( 6.k31) + ~ 6.~33 ,eff + ~ 6.:11 ,eff , (3.18) 

d31,ef f k31 4 E33,ef f 4 Sll ,ef f 

waarbij de relatieve meetfout in de frequentie verwaarloosd is. De relatieve meetfouten in l , b, t 
en p zijn in dit hoofdstuk al gegeven. De relatieve meetfouten in CJ en k3 1 worden afgeschat door 
de gemiddelde fitfouten hierin. 

Totale fout in de praktijk 

In voorgaande subparagrafen zijn de twee verschillende soorten fouten besproken: de fitfout en de 
meetfout . Hoe uit deze twee fouten een totale fout voor de te bepalen effectieve materiaalparame
ters kan worden berekend, is niet geheel duidelijk. Wellicht mogen meetfout en fitfout bij elkaar 
worden opgeteld, omdat meetfout en fitfout in principe onafhankelijke grootheden zijn. 
Hoe de totale fout berekend wordt , wordt praktisch onderzocht door in de vergelijkingen 3.13 tot 
en met 3.15 de maximale en minimale waarden van de hulpgrootheden in te vullen. Deze worden 
berekend aan de hand van hun relatieve meetfout . Op deze manier wordt op een praktische manier 
de totale fout gevonden. Deze waarde kan dan vergeleken worden met de theoretische meetfout 
uit vergelijkingen 3.16 tot en met 3.18. 

3. 7.3 Doel van de experimenten 

Het hoofddoel van het onderzoek is nagaan of de effectieve materiaalparameters van een LSA 
tot op minder dan 1 % onnauwkeurigheid kunnen worden bepaald met de modelfit-methode. De 
deelvragen die hiervoor beantwoord moeten worden, zijn: 
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1. Hoe betrouwbaar zijn de waarden van de effectieve materiaalparameters die worden gevonden 
met de modelfit-methode? Om deze vraag te beantwoorden, worden verschillende referen
t iemetingen uitgevoerd waarmee nagegaan wordt of uit de modelfit-methode betrouwbare 
effectieve materiaalparameters komen. 

2. Hoe groot is de totale fout in deze effectieve parameters? Deze vraag wordt beantwoord 
door een onderzoek te doen naar de foutenvoortplanting van de meetfouten in de variabelen 
in het lD-model. Anderzijds draagt de fit fo ut bij aan de totale fou t. 

3. Kan een LSA gesimuleerd worden als een homogene piëzo-plaat met de effectieve parameters 
als invoer? Het antwoord hierop wordt gezocht in het doen van simulaties van homogene 
piëzo-platen met als invoerparameters de effectieve materiaalparameters uit de modelfits. 
Aan de gesimuleerde spect ra wordt weer het lD-model gefit , en de aldus gevonden materi
aalparameters worden vergeleken met de effectieve parameters. Het verschil hiert ussen zal 
een indicatie geven van de mogelijkheid om een LSA in simulaties voor te stellen als een 
homogene piëzo met effectieve materiaalparameters. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten/Discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en interpretaties gegeven van de verschillende soorten metin
gen die zijn gedaan. In paragraaf 4.1 begint het hoofdstuk met een overzicht van de afmetingen, 
massa's en dichtheden van de 12 LSA-platen die gebruikt zijn in de experimenten. In deze para
graaf wordt ook kort de porositeit van het PZT-materiaal aangest ipt. Paragraaf 4.2 bevat de 
resultaten van de piekfits: de effectieve materiaalparameters. Respectievelijk worden gegeven: de 
reële delen van de compliantie sfi ,e f 1 , permittiviteit EI3 ,e/ / en de piëzo-elektrische constante d 31 

en de mechanische en diëlektrische verlieshoek Óm en Óe voor alle twaalf de LSA's1. In deze para
graaf worden deze resultaten getoetst aan de resultaten van de uitgevoerde referentiemetingen. 
Paragraaf 4.3 gaat in op het foutenonderzoek. In paragraaf 4.4 worden de resultaten van de simu
laties met de gevonden effectieve materiaalparameters gegeven. Deze worden ook gekwantificeerd 
met modelfits en de resultaten worden vergeleken met de eerder gevonden effectieve materiaalpa
rameters. Vervolgens worden in paragraaf 4.5 uit de effect ieve materiaalparameters de werkelijke 
materiaalparameters van het PZT-materiaal in de LSA bepaald. Tenslotte wordt in paragraaf 4.6 
teruggegrepen op de doelstellingen die aan het eind van hoofdstuk 3 gesteld zijn. 

4 .1 Ondersteunende metingen 

4.1.1 Afmetingen LSA-platen 

De metingen zijn uitgevoerd aan 12 LSA-platen: 4 verschillende batches met 3 platen per batch. 
De afmetingen en massa's van alle LSA's staan in tabel 4.1. 

4.1.2 D ichtheid p 

Zoals in paragraaf 3.2 is beschreven, zijn drie verschillende meetmethoden toegepast om de volumes 
van de LSA's te meten. In deze paragraaf worden de resultaten achtereenvolgens van de eenvoudige 
volumemeting, de volumemeting gebaseerd op heliumverdringing en de volumemeting gebaseerd 
op waterverdringing, behandeld. In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de porositeit van het 
piëzo-keramiek. Deze komt duidelijk naar voren bij de verschillen in volume, gemeten met de 
drie verschillende methoden. Tenslotte worden de drie methoden met elkaar vergeleken waarna 
geconcludeerd wordt welke voor gebruik in het lD-model t ijdens het piekfitten de beste is. 

Eenvoudige volumemeting 

De meetwaarden van de eenvoudige meting zijn weergegeven in figuur 4.1. De meetfout in de 
dichtheid is hierin aangegeven met foutenbalken en is logischerwijs voor elke piëzo hetzelfde: 
0.36 %. 

1 T T 1: §3 Voor de permittiviteit wordt met E33 steeds E33 " bedoeld. Dit is de relatieve diëlektr ische permitt ivi teit: ,
0 
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batch nummer (batch Océ) l (mm) b (mm) t (mm) m (g) 
6.l = 0.05 6.b = 0.0010 6.t = 0.002 6.m = 0.0001 

1 1 16 47.20 9.8483 0.534 1.8844 
2 16 47.25 9.8362 0.529 1.8748 
3 16 47.25 9.8413 0.519 1.8499 

2 4 18A 47.20 9.9747 0.595 2.1376 
5 18A 47.30 9.9987 0.590 2.1126 
6 18A 47.30 9.9730 0.581 2.0934 

3 7 27 47.65 9.6163 0.577 2.0361 
8 27 47.65 9.6712 0.584 2.0657 
9 27 47.65 9.5980 0.587 2.0679 

4 10 27C 47.65 9.6593 0.577 2.0419 
11 27C 47.60 9.6850 0.582 2.0514 
12 27C 47.65 9.6643 0.579 2.0577 

Tabel 4.1: Overzicht van de afmetingen en massa's van de 12 LSA's die gebruikt zijn in alle metingen. 
Alle vier de batches die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn gemaakt van het type PIC 251 PZT-materiaal 
van PI Ceramics [PIC97]. 

Volumemeting heliumverdringing 

Met deze methode is slechts één batch gemeten: batch 3. Van deze batch zijn zeven piëzo-platen 
in de meting gebruikt. De gevonden waarde voor de dichtheid is dus een gemiddelde voor de 
batch. De gevonden waarde wordt vergeleken met het resultaat van de andere twee methoden in 
figuur 4.1. In deze figuur is te zien dat PH e > Peen voudi g (1.53), wat ons op het feit wijst dat 
het PZT-materiaal poreus is. De heliummoleculen dringen de poriën van de LSA binnen, zodat 
uiteindelijk een hogere dichtheid wordt gemeten. 

Volumemeting waterverdringing 

De resultaten van de waterverdringingsmetingen staan ook in figuur 4.1. Batch 4 is niet gemeten. 
Voor elke batch geldt: PH2 o < Peenvoudig· Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de 
talloze luchtbelletjes in het water, die zich aan de piëzo's hechten. Hierdoor is m2 in vergelijking 
3.4 te laag en Ppiezo dus ook. 

Porositeit 

Alle keramiek is poreus, wat wordt veroorzaakt door de korrelige structuur. De porositeit van 
het PZT-materiaal van de LSA wordt geïllustreerd door de microscoopopname in figuur 4.2. Er 
kan onderscheid worden gemaakt tussen open en gesloten porositeit. Open porositeit staat in 
open verbinding met de omgeving van het poreuze lichaam, gesloten porositeit niet. De Accu
pyc pycnometer is gebaseerd op verdringing van lucht en verontreinigingen door heliummoleculen. 
Omdat heliummoleculen zeer klein zijn ( 4 Á) , dringen ze waarschijnlijk door tot zowel de open als 
de gesloten poriën. Hierbij echter is de verdringing van de lucht uit de poriën niet instantaan. Het 
helium heeft tijd nodig om tot in de diepste poriën door te dringen. De meting met heliumver
dringing duurde slechts t ien minuten. Het is waarschijnlijk dat het gevonden verschil van 1.5 3 
nog kan oplopen als de meting langer duurt. 

Het verschil dat is gevonden tussen de dichtheid met de eenvoudige methode en met de heli
umverdringing, is dus een maat voor de porositeit van de piëzo. Uit foto's zoals figuur 4.2 is ook 
een eerste kwantitatieve schatting van de porositeit te maken. Hiertoe wordt het totale zwarte 
oppervlakte gedeeld op het totale oppervlakte. Dit gebeurt door met een scanner de microscoopop
namen te digitaliseren en op de PC het contrast te vergroten. Op deze manier kan de porositeit 
worden geschat op (4± 1) 3 [RHEOl]. 
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Figuur 4.1: Boven: de dichtheid van de 12 piëzo's, gegroepeerd per batch . Deze waarden zijn gemeten met 
de eenvoudige methode. Onder: de gemiddelde dichtheid van de 4 batches, waarbij de drie verschillende 
methoden met elkaar vergeleken worden . De volumemeting met heliumverdringing is slechts voor één 
bat ch uitgevoerd, de meting met waterverdringing voor drie batches. 

Vergelijking methoden en conclusie 

De centrale vraag die beantwoord moet worden, is welke van de verschillende gemeten dichtheden 
de 'juiste' is, en vervolgens bij het piekfitten gebruikt moet worden, zodat de juiste materiaalpa
rameters bepaald worden. Daarom is het goed te beseffen, dat de resonantie van de longitudinale 
lengtetrilling gebruikt wordt om via piekfits materiaalparameters te geven. Het is dus duidelijk 
dat de hele plaat inclusief alle poriën in trilling is. De dichtheid uit de heliumverdringingsmetin
gen is dus in ieder geval niet de juiste, omdat die slaat op de korrels met keramiek alleen. We 
zijn op zoek naar een 'effectieve dichtheid ', de dichtheid van de plaat inclusief poriën. Ook de 
waterverdringingsmethode levert niet de juiste dichtheid, omdat hierbij het water doordringt in 
de externe poriën. 
De eenvoudige volumemeting blijkt dus de beste methode voor onze doeleinden te zijn. De re
sultaten voor de dichtheid uit deze volumebepalingen worden dan ook gebruikt in het lD-model 
t ijdens het piekfitten. Doordat de gemiddelde dichtheid per batch meestal niet binnen de fo uten
marges van de afzonderlijke metingen valt , mogen bij het piekfitten niet de batch-gemiddelde 
waarden gebruikt worden. Voor een piekfit dient dus iedere keer de dichtheid van de betreffende 
piëzo-plaat te worden gemeten. 
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Figuur 4.2: Microscoopopname van een dwarsdoorsnede van een LSA. De zwarte vlekken zijn poriën. 
Verder is op deze foto de binnenelektrode te zien (halverwege, horizontaal) , die volgens het maatstreepje 
3 tot 5 µm dik is. Bron: [RHEül]. 

4.2 Effectieve materiaalparameters 

In deze paragraaf worden de resultaten van de piekfits aan gemeten impedantiespectra gepresen
teerd. De resultaten voor de reële en imaginaire delen van de materiaalparameters worden hier 
afzonderlijk gegeven. De effectieve materiaalparameters compliantie Re(sfi ,ef J ), diëlektrische per
mittiviteit Re( 1J3,e f J) en piëzo-elektrische constante d3I ,ef J worden in grafieken gegeven. Deze 
resultaten voor de effectieve compliantie en de effectieve diëlektrische permitt iviteit worden ver
geleken met de resultaten van referentiemetingen. Dat zijn respectievelijk de metingen met de 
Grindosonic, de driepuntsbuigtests en de capaciteitsmeting. De verschillen tussen de resultaten 
van de modelfit-methode en de referentiemetingen worden verklaard. Vervolgens worden de imag
inaire delen Im( sfi ,ef J) en Im( t:I3,ef f) in grafieken uitgezet . 

4.2.1 Reële delen materiaalpararneters 

Compliantie sfi ,e f J 

De resultaten voor de compliantie Re(sfi ,eff) , bepaald met de drie verschillende methoden, zijn 
te zien in figuur 4.3. De verschillen tussen de verschillende methoden vallen op. De Grindosonic
waarden liggen structureel 0.8 % tot 8 % hoger dan de modelfit-waarden. De waarden van de 
driepuntsbuigtests liggen 3 % tot 22 % hoger dan de modelfit-waarden. Deze verschillen zijn te 
verklaren door systematische meetfouten van de referentie-meetmethoden. 

De Grindosonic-waarden liggen structureel te hoog door het laagje zilververf dat tijdens de metin
gen met de Grindosonic op de bovenzijde van de LSA is aangebracht . Dit laagje heeft tot doel 
de twee buitenelektroden geleidend met elkaar te verbinden (zie paragraaf 3.3). Met eindige
elementen-simulaties is aangetoond dat een dergelijk laagje, dat zich ongeveer midden tussen 
knoop en uiteinde bevindt, de resonantiefrequentie van de laagste orde buigmode verlaagt. Uit
gaande van een laagje met afmetingen l x b x t = 1.5 x bpiezo x 0.3 mm, een dichtheid van de 
zilververf van p = 10 g cm- 3 , een E-modulus van 0 GPa en een Poisson-ratio van v = 0.35 , wordt 
f res van de buigmode verlaagd van 822.7Hz naar 807.3 Hz . Dit is een procentuele afname van 
ongeveer 2 %. 

Een extra massa op de piëzo in de vorm van een zilverlaagje verlaagt dus de resonantiefrequen
tie. De E1 hangt af van de resonantiefrequentie volgens E1 ,..._, J;es (zie vergelijking 3.3.2). Door 
het zilverlaagje wordt dus een te lage E1 gemeten met de Grindosonic, wat overeenkomt met een 
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te hoge sf1 . Dit is in overeenstemming met figuur 4.3. 
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Figuur 4.3: De compliantie Re(sfi .e ff) van de 12 piëzo's. Per piëzo zijn de waarden uit de drie ver
schillende meetmethoden weergegeven: respectievelijk de modelfit-methode, de Grindosonic-meting en de 
driepuntsbuigtests. 

De referentiewaarden uit de driepuntsbuigtest voor de compliantie sf1,3pt in figuur 4.3 zijn bepaald 
door aan het lineaire stuk van het stress-strain diagram een rechte te fitten en de helling van deze 
rechte te berekenen. Zoals in figuur 4.4 te zien is, is het zeer lastig om het werkelijke lineaire gebied 
aan te wijzen, omdat de grafiek een voortdurende kromming lijkt te vertonen. In eerste instantie 
is geschat dat het lineaire gedeelte tot ongeveer IJ = 10 MPa doorloopt. De resultaten voor sf1,3pt 

blijken hiermee te hoog uit te vallen (figuur 4.3) , wat equivalent is met een te lage E-modulus en 
een te lage helling in het stress-strain diagram. Vervolgens is onderzocht of de sf1,3pt daalt als een 
korter stuk van de curve wordt genomen om de rechte aan te fitten. Uit tabel 4.2 blijkt dat als 
het fitgebied korter genomen wordt , de sf1,3pt inderdaad daalt. Uit deze resultaten blijkt dat de 
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Figuur 4.4: Stress-strain grafiek van een standaard driepunts buigtest. In deze figuur is te zien dat het 
lastig is om te bepalen tot waar het lineaire gebied loopt. 
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resolutie van de extensometer blijkbaar te laag is om in het lineaire gebied een rechte te kunnen 
fitten , waarvan de helling een betrouwbare waarde geeft voor sf1,3 pt· 

Dit is de hoofdreden geweest om zelf een nieuwe driepuntsbuigtest te ontwerpen. Deze opstelling 
is besproken in hoofdstuk 3. Het sterke punt van deze opstelling is dat met een veel gevoeligere 
extensometer gemeten wordt: de profilometer. Het zwakke punt van de opstelling is dat het 
aanbrengen van de gewichtjes met de hand gebeurt. Dit is erg nadelig voor de stabiliteit van het 
schommeltje en het asje. Er is weinig voor nodig om de punt van de profilometer te verschuiven 
en het afgeplatte asje te kantelen. Zodra dit gebeurt , wordt een 'valse' doorbuiging gemeten. 
Dit wordt geïllustreerd door figuur 4.5. Hier is de stress-strain grafiek van het experiment in de 
nieuwe opstelling te zien. Aan de assen is te zien dat hier bij zeer lage spanningen en doorbuigingen 
gemeten is . De meetpunten zijn genummerd, wat de geschiedenis van het experiment weergeeft. In 

piëzo gefit tot (GPa) E-modulus (GPa) sf1 (10- 1
" m'.l / N) 

1 10 66.6 15.0 
5 72.9 13.7 
4 68.2 14.7 
3 89.2 11.2 

6 10 61.5 16.3 
5 62.8 15.9 
4 62.4 16.0 
3 64.1 15.6 

12 10 72.1 13.9 
5 73.2 13.7 
4 70.2 14.2 
3 86.6 11.5 

Tabel 4.2: Onderzoek naar de t e hoge waarden van de sf1 ,3pt uit de gewone driepuntsbuigtests. 

de volgorde van de nummers zijn de metingen verricht. Te zien is bijvoorbeeld dat na vijf keer een 
gewichtje van 1 g te hebben toegevoegd (punt), deze gewichtjes één voor één weer zijn weggehaald. 
Vervolgens is een gewichtje van 5 g geplaatst (punt 12). Bij het aanbrengen van dit gewichtje, dat 
beduidend groter is dan de kleine gewichtjes van 1 g, is het schommeltje aangestoten. Dit is te 
zien in de figuur aan de nulpuntsfout van 'Fit 2'. 

Het toevoegen van de kleine gewichtjes gaat blijkbaar goed, want daarbij is twee keer een 
goede rechte te fitten. 'Fit 1' is de rechte die door punten 1 tot en met 4 is gefit en 'Fit 2' is 
door de punten 14 tot en met 17 gefit. Het resultaat van 'Fit 1' en 'Fit 2' is respectievelijk 16.2 
en l6.0 x 10-12 m2 / N. Geconcludeerd kan worden dat metingen aan een LSA met dit ontwerp van 
een driepuntsbuigtest zinnige waarden geven, maar dat de fout daarin nog aanzienlijk is , nl. van 
de orde 5 3 . 

Diëlektrische permittiviteit i:f3 ,e f f 

In de literatuur is het gebruikelijk dat de capaciteit wordt bepaald bij 1 kHz. In de modelfit
methode is dat niet mogelijk, omdat de impedantiespectra die worden verkregen met tijddomein
metingen, lopen van 10 kHz tot 5 MHz. Aan de structuur van het lD-model is te zien dat de 
capaciteit tijdens de kleinste-kwadraten-fits bepaald wordt zo ver mogelijk links in het spectrum, 
dus bij 10 kHz (paragraaf 2.3.3). 

In figuur 4.6 zijn de resultaten van de diëlektrische permittiviteit Re( i:f3r ,eff) en i:f3 ,cap van 
9 LSA's te zien. Te zien is dat de i:f3 ,cap > berekend uit de eenvoudige capaciteitsmeting bij 
1 kHz, structureel lager liggen dan de waarden uit de modelfit-methode. Als voorbeeld is piëzo 
7 genomen, waarvoor dat verschil ongeveer 1.6 3 is. Het feit dat de capaciteit van een piëzo 
frequentieafhankelijk is (zie figuur 4.7), levert de verschillen op tussen de beide meetmethoden. 
Uit figuur 4. 7 blijkt dat de capaciteit rond de 10 kHz ongeveer 1 à 2 3 hoger ligt dan bij 1 kHz. 
Dit brengt de eenvoudige capaciteitsmeting in overeenstemming met de modelfit. 
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Figuur 4.5: De stress-stra.in grafiek van een meting met de zelf ontworpen driepunts buigopstelling. Het 
experiment is gedaan binnenin een profilometer , waarmee de doorbuiging bepaald werd. Met labels bij de 
meetpunten is de geschiedenis van het experiment aangegeven . Gebruikt is LSA nummer 7. 
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Figuur 4.6: De diëlektrische permittiviteit Re(t:f3r ,ef J) en t:f3.cap van 9 piëzo's. Deze waarden zijn 
respectievelijk bepaald met de modelfit-methode en de eenvoudige capaciteitsmeting. 

Piëzo-elektrische constante d31 ,e f J 

De resultaten voor piëzo-elektrische constante d3i ,e f f uit de modelfit-methode zijn te zien in figuur 
4.8. Opgemerkt moet worden dat de d31 negatief is, en dat daarom - d31 is afgebeeld. Dit heeft 
te maken met de definitie van d31 

2
. 

4.2.2 Imaginaire delen materiaalparameters 

In figuur 4.9 zijn de resultaten voor de mechanische en de diëlektrische verlieshoeken Óm en Óe te 
zien3 . De fitfout voor Óm bedraagt ten hoogste 2.1 %. De aanzienlijke spreiding per batch valt op 
(respectievelijk 11 , 20 , 23 en 60 %), waarbij batch 4 een extreme uitschieter heeft in piëzo ll. 

Voor Óe varieert de fitfout tussen de 2 en de 12 %. De spreiding per batch bedraagt hierbij re
spectievelijk 40, 11 , 8 en 42 %. In de waarden van de diëlektrische verlieshoek zijn twee uitschieters 

2 Zie const it utieve vergelijking 2.26 in hoofdstuk 2: S 1 = sf1 T1 + d31E3 . Volgens deze vergelijking levert een 
posit ieve E3 dus een vervorming S 1 in de negatieve 1-richting op. 

3In de li teratuur word t in verband met verliezen a ltijd gesp roken over tan S. Omdat de ö in d it onderzoek 
zoda nig klein is, dat tan ö ~ ö, wordt hier alleen nog de verlieshoek ö gebruikt . 
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Figuur 4 . 7: Weergave van de capaciteit van een LSA (piëzo 7) als functie van de frequentie. Deze 
resultaten zijn afkomstig van eenvoudige capaciteitsmetingen met de Fluke. 
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F ig uur 4 .8: De d 3l ,e ff van de 12 piëzo 's, gegroepeerd per batch . Deze waarden zijn alleen bepaald met 
de modelfit-methode. 

te zien: piëzo's 1 en ll. Piëzo 1 is afkomstig uit een batch waarvan bekend is dat er veel gaten in de 
binnenelektroden zitten. Dit lijkt dus invloed te hebben op het diëlektrisch verlies. Batch 4, waar 
piëzo 11 in zit , heeft als enige batch dunne film buitenelektroden ( < 0.5µm ). In piëzo 11 wordt 
zowel een grote mechanische als diëlektrische verlieshoek gemeten. Het wordt gesuggereerd dat 
het sputteren van de dunne film buitenelektroden matig is verlopen. Hierdoor is de scheiding (en 
elektrische isolatie dus) t ussen de twee buitenelektroden niet strak, zodat geleiding kan optreden 
tussen de twee buitenelektroden. Dit is waarschijnlijk de reden voor de duidelijk slechte fit (grote 
fitfout) in piëzo 11 en de grote verliezen in deze piëzo. Het feit dat de buitenelektroden slecht 
zijn, is ook reeds geconstateerd bij het onafhankelijk meten van de capaciteit van de piëzo's. Voor 
batch 4 was dit onmogelijk, omdat de Fluke multimeter bij deze piëzo's een weerstand parallel aan 
de capaciteit waarnam. De weergegeven waarde voor de capaciteit toonde een te groot verloop in 
de tijd om een waarde te kunnen meenemen (figuur 4.6). 
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F iguur 4.9: De mechanische en diëlekt rische verliezen uitgedrukt in respectievelijk de mechanische en de 

diëlektrische verlieshoek 8. 

4.3 Foutenonderzoek 

4.3.1 Meetfout 

Met de foutenvoortplant ingsvergelijkingen van paragraaf 3.7 zijn de totale relatieve meetfouten in 
de effectieve materiaalparameters berekend . Het overzicht hiervan staat in tabel 4.3. Voor l , b, t 
en p is de relatieve meetfout genomen, voor Gif en k31 hun maximale fitfout. 

4.3.2 Fitfout 

De fitfout is afhankelijk van de resolutie van een impedantiespectrum. Verder hangt de fitfout 
logischerwijs af van de hoeveelheid ruis die op een spectrum aanwezig is. De afhankelijkheid van 
de fitfout van deze twee aspecten wordt in deze paragraaf onderzocht. 

R esolutie 

Onderzocht is de invloed van de resolut ie van een impedantiespectrum op de fitfout. De resolut ie 
is omgekeerd evenredig met het aantal punten in het spectrum. In een klein onderzoek is een 
bestaande meting genomen en uit deze reeks punten zijn steeds meer punten weggelaten. Steeds 
werd een fit uitgevoerd, waaraan fitfouten werden gekoppeld. In figuur 4. 10 is het resultaat van 
deze fits te zien. Te zien is dat de fitfout voor de verschillende materiaalparameters anders is. 
Verder is te zien dat bij grote aantallen meetpunten (12000) de fitfout niet meer daalt . Voor sf1 
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parameter theoretische fout (3) fitfout (3 ) praktische fout (3 ) 
l 0.10 
p 0.39 
b 0.010 
t 0.38 
Cd 0.2 
k 31 0.12 
,]!; 

8 11 ,eff 0.45 0.01 0.60 

E~3 , eff 0.41 0.1 0.49 

d31 ,eff 0.33 0.1 0.55 

Tabel 4.3: Overzicht van de theoretische meetfouten in de effectieve materiaalparameters . Deze zijn 
berekend uit de weergegeven relatieve fouten in de hulpgrootheden. Verder is de fitfout gegeven en de 
praktisch bepaalde totale meetfout. 

ligt deze 'minimale fitfout ' op 0.01 3 4 . Voor de andere twee parameters rond de 0.1 3 . De reden 
voor het feit dat de fitfout in sf1 zo laag is, is de samenhang tussen f r es en sfi. In een spectrum 
is de f res een scherp dal, terwijl de 1:§3 afgeleid wordt uit een reeks punten, waarop ruis zit . Om 
deze reden is de fitfout in Ef3 een orde groter dan in sf1. De fitfout in d31 is ongeveer even groot 
als die in Ef3 , omdat de fitfout in d31 indirect bepaald wordt , namelijk uit de fitfouten in sf1 , Ef3 
en k31. Van deze drie heeft Ef3 de grootste fitfout , waardoor die de grootste rol speelt in de fitfout 
van d 31· 

Dat de fitfout bij hoge resolutie niet meer verder daalt , is waarschijnlijk te wijten aan de ruis 
die op een gemeten spectrum aanwezig is. De invloed van ruis op de fitfout is onderzocht en de 
resultaten worden gegeven in de volgende subparagraaf. 
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Figuur 4.10: De invloed van de resolutie van een gemet en impedantiespectrum op de fitfout in de drie 
effectieve materiaalparameters . 

Uit deze figuur is ook gemakkelijk het aantal meetpunten te halen waarbij de fitfout nog 
minimaal is. Van 12000 tot 6000 meetpunten loopt de fitfout nog niet op. Pas onder deze aantallen 
loopt de fitfout snel op, tot 0.5 3 voor 1:f3 ,e ff en d 3 I ,e ff en 0.05 3 voor sfi ,e ff · Gevolg is dat 
het voor de fitfout in ieder geval nauwelijks uitmaakt of 12000 punten dan wel 6000 punten 
in het gemeten spectrum aanwezig zijn. Omdat het aantal punten in een spectrum de meet
en verwerkingstijd in de tijddomeinmeting sterk beïnvloedt , levert deze informatie tijdwinst op 
tijdens het meten. 

4 Voor 95 3 bet rouwbaarheid. 
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Ruis 

In Matlab zijn enkele spectra van simulaties kunstmatig met ruis bewerkt . De ruis is voor één 
spectrum steeds berekend aan de hand van een vast percentage van Re(Z ) en Im(Z) 5 . Aan de 
aldus gemodificeerde spect ra is het lD-model gefit en de resultaten zijn te zien in figuur 4.11. Te 
zien is dat de fitfout veroorzaakt door ruis alleen , weliswaar oploopt bij grotere ruis (vanaf 1 3 ), 
maar dat bij normale ruiswaarden (0 tot 0.5 3 ) de fitfout zeer klein is. 
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Figuur 4.11: De invloed van witte mis van een gemeten impedantiespectrum op de fitfout in de drie 
effectieve mat.eri aalparamet ers . Te zien zijn de pure fitfout.en in de drie effectieve materiaalparameters. 

4 .3.3 Totale fout 

De totale fou t in de drie effectieve materiaalparameters is op een prakt ische manier bepaald, 
beschreven in paragraaf 3. 7.2. In tabel 4.3 is deze totale fout voor elk van de drie parameters 
vergeleken met de theoretische meetfout. 
In de praktijk blijkt de totale meetfout steeds hoger te liggen dan de theoretische. Alleen voor 
tf3 ,ef f lijkt de fitfou t bij de theoretische meetfout te mogen worden opgeteld . Voor sfi ,e f f en 
d 31,e f f ligt de praktische meetfout hoger dan de som van de theoretische meetfout en de fitfout. 
Voor sfi ,e f f is dit wellicht te wijten aan het feit dat de fout in f res (vergelijking 3.13) onterecht 
verwaarloosd is. Voor d 3i ,e ff is dit verschil het gevolg van het feit dat d 3 1,e ff een grootheid is , 
d. . Id . E T ie is samengeste uit s 11 ,e f f en f33 ,ef f · 

4.3.4 Spreidingen 

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de spreiding in de meetwaarden over de drie 
gemeten LSA's binnen een batch, en de spreiding over verschillende batches. Deze twee grootheden 
worden hier apart besproken. 

Spreiding binnen batches 

In de metingen zijn van vier verschillende batches LSA's steeds drie piëzo's gemeten. Hier wordt 
ingegaan op hoe een gemeten waarde van een parameter zich verhoudt tot het werkelijke gemid
delde van de hele batch. Voor het betrouwbaarheidsinterval geldt de volgende bewering: 

s s x - {3 - < µ <x+ f3 - , .;n .;n (4.1) 

5 De ampl itude va n de ruis, d us het maximum van de willekeurige geta llen die gegenereerd worden, is per spect rum 
constant . 
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waarin x het gemiddelde van de steekproef voorstelt , µ de werkelijke gemiddelde waarde van de 
hele batch, s de standaarddeviatie van de steekproef, n de steekproeflengte, en {3 een geheel getal 
dat iets zegt over de grootte van het betrouwbaarheidsinterval en de onzekerheid in de uitspraken 
die worden gedaan. Voor 99 % betrouwbaarheid geldt {3 = 3. 

De resultaten van de berekening van deze betrouwbaarheidsintervallen voor de materiaalparame
ters staan in tabel 4.4. Als voorbeeld wordt de dichtheid van batch 1 toegelicht. Hiervoor geldt , 
uitgaande van 4.1: 

(4.2) 

Dit betekent dat de dichtheidsmetingen die aan drie LSA's uit batch 1 zijn gedaan, leiden tot 
de uitspraak dat geldt dat de gemiddelde dichtheid µP van de hele batch met 99 % zekerheid ligt 
tussen 7630 - 60 en 7630 + 60 kg/ m3 . Aan de hand van tabel 4.4 kan voor elke parameter een 
dergelijke uitspraak worden gedaan. 

batch p Sp 
.'1 

S11 e ff Ss E~3 e ff Se d 31,eff sd 

kg/ m::s kg/ m::s x 10-izmz/ N x 10- iz mz / N - - x 10-iz m/ V x10-um/V 
1 7630 60 13.70 0.15 65236 3186 -698 8 
2 7613 63 13.74 0.44 69596 1532 -721 9 
3 7692 33 13.23 0.38 63121 1243 -720 6 
4 7691 91 13.20 0.43 64596 474 -763 13 

Tabel 4.4: De standaarddeviatie s over telkens één batch, berekend uit de steekproef van drie metingen . 

Spreiding over bat ches 

Vervolgens kan de standaarddeviatie over de steekproef van drie LSA's uit een batch vergeleken 
worden met de standaarddeviatie over de 4 batchgemiddelden. Voor compliantie sfi ,e ff zijn de 
absolute standaarddeviaties over de 4 batches respectievelijk 0.09 , 0.26, 0.22 en 0.25x 10- 12 m2 / N. 
De standaarddeviatie over de gemiddelden van de 4 batches is 0.29x10- 12 m2 / N, waaruit blijkt 
dat de batches op de parameter sfi ,ef f onderscheidbaar zijn. De zekerheid van deze uitspraak is 
68 %. 

Ook op basis van de bepaling van de andere parameters p, Ef3,ef f en d 31 ,ef f met een steekproef 
van drie LSA's blijken de batches onderscheidbaar te zijn. Dit laat onderstaande tabel zien. 

parameter batch 1 batch 2 batch 3 batch 4 Sbatches 

p 34 36 19 53 41 

sf\ e rr 0.09 0.26 0.22 0.25 0.29 

E§3,e{f 1839 885 718 274 2784 

d31 ,ef f 4.5 5.3 3.5 7.5 27.1 

Tabel 4 .5: In de middelste vier kolommen staan de resultaten van de standaarddeviatie over één batch, 
verkregen uit metingen aan drie LSA's uit die batch. Deze worden in kolom 6 vergeleken met de stan
daarddeviatie over de vier gemiddelde waarden van de batches. 

De uitspraken die in deze subparagraaf worden gedaan, zijn steeds gebaseerd op een steekproeflengte 
van slechts 3. De spreiding over een batch (de standaarddeviatie) neemt af als het aantal metingen 
wordt vergroot, uitgaande van een normale verdeling. 

4.4 Simulaties homogene piëzo-plaat 

Met de effect ieve materiaalparameters van paragraaf 4.2 als ingangsparameters zijn simulaties 
uitgevoerd. Hierin is steeds het 3D-model voor de homogene piëzo-plaat gebruikt. Een voorbeeld 
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van een gemeten naast een gesimuleerd spectrum is te zien in figuur 4.12. Hier is ook ingezoomd 
op de lengteresonantie. 
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Figuur 4.12: Links: twee impedant iespectra: de meting aan LSA nr . 7 en de simulatie van een homogene 
piëzo met de effectieve materiaalparameters. Rechts: ingezoomd op de lengteresonantie bij 32 kHz. 

Voor elk van de 12 LSA 1s is een dergelijke simulatie uitgevoerd. In deze simulaties worden steeds 
alleen de drie effectieve, reële materiaal parameters Re( sfi ,ef 1 ) , Re( i:f3 ,e f 1) en d31 ,ef f aangepast 
per simulatie, zoals is beschreven in bijlage C. 

Er zijn twee belangrijke manieren om het gesimuleerde spect rum van de homogene plaat te 
karakteriseren: 

l. Visueel. 

2. Kwantificeren met nieuwe piekfits . 

In figuur 4.12 lijken de beide resonantiestructuren redelijk overeen te komen. Te zien is dat de 
beide spectra tot aan de laagste-orde breedtepiek (rond 170 kHz) ongeveer over elkaar heen vallen. 
Toch is dit natuurlijk niet voldoende. De enige manier om de mate van overeenkomst t ussen 
meting en simulatie te kunnen kwantificeren, is door middel van nieuwe piekfits. Hierbij wordt in 
feite precies hetzelfde gedaan als bij het fitten aan gemeten spectra: het toepassen van de kleinste 
kwadratenmethode voor het verkrijgen van materiaalparameters. De resultaten van deze nieuwe 
fits staan in tabel 4.6. Hierin staan per batch en per parameter drie dingen: 

1. De waarde van de parameter . 

2. De procentuele gemiddelde fitfout . 

3. Het procentuele gemiddelde verschil t ussen de materiaalparameter uit de fit aan de meting 
en aan de simulatie. 

De fitfout is voor alledrie de parameters lager dan bij de meting. Dit is eenvoudig te verklaren 
met de resultaten van paragraaf 4.3, want het spectrum van de simulatie heeft een hogere resolutie 
dan de meting, gecombineerd met de afwezigheid van ruis. 

Het belangrijkste gegeven dat uit de simulaties wordt gehaald, is het verschil tussen de materi
aalparameters die in de simulaties zijn gestopt en die er met piekfits uitgehaald worden . Voor 
Re(sfl ,eff) en Re(i:f3,eff ) ligt dit verschil ruim onder de 1 %, voor d3I ,eff is het verschil groter 
dan 1 %. Er wordt getracht deze discrepantie te verklaren met de werking van ANSYS. 

ANSYS werkt met een algemene dempingsfactor in de invoer (zie bijlage C). Deze dempingsfactor 
zorgt voor de mechanische demping in de simulatie, maar of diëlektrische demping door deze 
factor wordt berekend, is niet duidelijk. Omdat het lD-model, waarmee aan gesimuleerde spectra 
is gefit , wél werkt met zowel een mechanische als een diëlektrische demping, is dit waarschijnlijk 
de oorzaak van de afwijkende d31-waarde. 
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batch Re(sf1 s im) (x 10-i:t m'..!/N) afit(%) /). in / uit(%) 

1 13. 712 0.004 0.08 
2 13.751 0.004 0.09 
3 13.239 0.004 0.06 
4 13.211 0.004 0.06 

batch Re( E§3r sinJ ( X 1Q'l) afit(% ) /). in /uit(% ) 

1 6.536 0.03 0.2 
2 6.973 0.03 0.2 
3 6.325 0.04 0.2 
4 6.4733 0.04 0.2 

batch d 31 ,sim (x10- u m/ V) a fit( % ) /). in /uit(% ) 

1 688 0.03 -1.4 
2 711 0.03 -1.4 
3 711 0.03 -1.3 
4 753 0.03 -1.3 

Tabel 4.6: Overzicht van de resultaten van de piekfits aan het gesimuleerde impedantiespectrum. Voor 
de reële delen van de drie verschillende materiaalparameters zijn steeds drie resultaten gegeven (steeds 
gemiddeld over de drie platen per batch): de waarde van de parameter , de gemiddelde fitfout en het 
gemiddelde verschil tussen de materiaalparameter die in de simulatie is ingevoerd en die eruit is gehaald 
door piekfits. 

Om tot de resultaten van tabel 4.6 te komen, is de dempingsfactor in de simulaties gevarieerd 
tot het dal en de piek uit het gesimuleerde spectrum op het gemeten spectrum pasten (figuur 4.12). 
Hiermee is blijkbaar ook de afstand tussen dal Ur es) en piek U ares ) beïnvloed. Dit is bewezen door 
de dempingsfactor van ANSYS in simulaties naar 0 te laten gaan. Het resultaat was, behalve dat 
de piek en het dal hoger en dieper werden, dat de discrepantie tussen f ares,s imulatie en f ares,m eting 

sterk afnam, tot -0.3 %. 
Het is dus duidelijk dat de werking van de dempingsfactor in ANSYS niet geheel bekend is . Om 

deze reden zijn de mechanische en diëlektrische verlieshoeken niet uit het gesimuleerde spectrum 
bepaald. 

4.5 Berekening van werkelijke materiaalparameters 

In deze paragraaf worden met behulp van de vergelijkingen uit paragraaf 2.4.2 de effect ieve mate
riaalparameters omgerekend in de werkelijke. De resultaten voor de berekening van de werkelijke 
permittiviteit voor elke LSA staan in figuur 4.13. De totale fout in deze waarden (2.5 %) wordt 
vooral veroorzaakt door de relatieve fout van 1.4 % in de totale dikte van het actieve deel. Verder 
wordt nog een systemat ische fout gemaakt vanwege het feit dat tussen de binnenelektroden en de 
buitenelektroden aan de zijkant van de LSA een klein strooiveld optreedt. Hoewel dit strooiveld 
niet loodrecht op de elektroden staat, levert het toch een kleine bijdrage aan de capaciteit van de 
LSA. Dit leidt tot een positieve fout in de werkelijke Re( E§3) van ongeveer 1 % [SAI02]. 

De werkelijke compliantie is uitgezet in figuur 4.14. De fout in elke waarde is ongeveer 13.8 %. 
Deze fout hangt bijna helemaal af van hoe nauwkeurig E dood en E elek bekend zijn6 . Hiervoor 
worden respectievelijk de waarden 65 en 110 GPa genomen en een relatieve fout van 10 en 5 %. 
Deze waarden zijn respectievelijk afkomstig uit vergelijking 2.61 en de literatuur. Met vergelijking 
2.59 wordt nu Eactie f berekend en hieruit de werkelijke compliantie: sfi = E;;c;ie f· 

Door het in hoofdstuk 2 genoemde probleem van de dode lagen, die worden gedwongen mee te 
bewegen met de actieve lagen, is het niet mogelijk de omrekening van effectieve naar werkelijke d31 

6 Voor D.EEdoo d is hier 10 3 genomen omdat deze waarde nie t vanuit de li te ra tuur of uit metingen bekend is. 
dood 
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Figuur 4.13: De werkelijke diëlektrische permittiviteit Re(tI3 ) voor de 12 piëzo's. Deze waarden zijn 
bepaald met de omrekening uit paragraaf 2.4.2. 
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Figuur 4.14: De werkelijke compliantie Re(sf1 ) voor de 12 piëzo 's. Deze waarden zijn bepaald met de 
omrekening uit paragraaf 2.4.2 . 

met een eenvoudig model op te lossen, zoals dat voor de compliantie en de permittiviteit is gedaan. 
Wel kan een schatting worden gegeven voor de genoemde omrekenfactor , door gevonden waarden 
voor de d 3l ,e ff te delen op specificaties voor d31 van de fabrikant (tabel 4.7). De afwijking van 
deze omrekenfactor van 4, is een maat voor de beperking van vervorming door de dode lagen. 

4.5.1 Vergelijking met specificaties LSA-producent/Océ 

In tabel 4.8 zijn de berekende werkelijke materiaalparameters vergeleken met de specificaties van 
de fabrikant van de LSA's, PI Ceramics [PIC97]. Hoewel alle vier de batches die in dit kleine 
onderzoek betrokken zijn, gemaakt zijn van het type PIC 251 PZT-materiaal van PI Ceramics, 
zijn er toch verschillen in de materiaalparameters tussen de verschillende batches. Deze spreiding 
tussen de batches leidt tot het feit dat in tabel 4.8 bij de resultaten van dit onderzoek een klein 
gebiedje wordt gegeven. Op deze manier worden in één tabel alle vier de batches vergeleken met 
de specificaties. 

In de tabel is te zien dat de gemiddelde dichtheid 1 tot 2 % lager ligt dan die van de specificatie. 
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de variatie in de dikte van de LSA's niet exact is 
meegenomen . De diëlektrische permitt iviteit ligt 6 tot 18 % lager dan in de specificatie, wat 
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batch Océ batch d3 l ,e ff d 3l ,l iteratuur omrekenfactor 
(x 10- um/ V) (x 10- i;: m/ V) 

1 16 -698 -220 3.2 
2 18A -721 -220 3.3 
3 27 -720 -220 3.3 
4 27C -763 -220 3.5 

Tabel 4. 7: Berekening van de omrekenfactor van effectieve naar werkelijke d 31 · 

wellicht te wijten is aan het feit dat in de omrekening van Ccf naar Ef3 voor l de volledige lengte 
van de LSA is genomen, terwijl de binnenelektroden niet over de volledige lengte doorlopen. De 
laatste grootheid die vergeleken kan worden met de specificatie is de diëlektrische verlieshoek Óe. 

In de specificatie staat hiervoor slechts een globale waarde: < 15. De met de modelfits bepaalde 
waarden komen hiermee niet allemaal overeen. Dit is voor batches 1 en 4 verklaard in paragraaf 
4. 2.2. 

parameter dit onderzoek PI gegevens Océ gegevens 
dichtheid p (g/cm0

) 7.60 - 7.68 7.75 7.7 
compliantie sf1 (x 10- um;: / N) 13.0 - 13.8 -

permittiviteit *- (-) 2700 - 3100 3300 2750 
piëzoconstante d 31 (x 10- 1:l m/ V) - -220 
diëlektrisch verlies Oe (x lü-0 ) 14 - 29 < 15 

T a b e l 4.8: Vergelijking van de gevonden werkelijke materiaalparameters met specificaties van de fabri
kant. Bron: [PIC97]. 

4.6 Conclusie: doelstelling bereikt? 

In dit hoofdstuk zijn de drie vragen uit paragraaf 3. 7.3 beantwoord: 

1. Hoe betrouwbaar zijn de waarden van de effectieve materiaalparameters die worden gevonden 
met de modelfit-methode? 
De waarden voor de effectieve materiaalparameters van de LSA's die uit de modelfit-met hode 
komen, zijn betrouwbare waarden. Dit is voor de compliant ie sfi.et 1 en permittiviteit Ef3 ,e/ J 
aangetoond met behulp van de referentie-meetmethoden. Voor piëzoconstante d31 is dit niet 
direct aangetoond, maar indirect via de vergelijking van d 3I ,w erkelijk met waarden van de 
fabrikant. 

2. Hoe groot is de totale fout in deze effectieve parameters? 
De fout in de effectieve materiaalparameters is 0.60 3 voor sfi ,e ff' 0.49 3 voor Ef3 ,ef 1, en 
0.55 3 voor d31 . Met deze totale relatieve meetfouten wordt het gestelde doel van 1 3 
gehaald. 

3. Kan een LSA gesimuleerd worden als een homogene piëzo-plaat met de effec tieve parameters 
als invoer? 
Wat de simulaties met deze effectieve parameters betreft , deze geven impedantiespectra die 
goed overeenkomen met de oorspronkelijke gemeten spectra, tenminste bij lage frequenties, 
waar het lD-model geldig is. Van de materiaalparameters die door modelfitten uit de ge
simuleerde spectra worden gehaald, wijken sfi ,ef 1 en Ef3,ef f nauwelijks (respectievelijk 0.1 
en 0.2 3) af van de invoerwaarden van de simulat ie. Alleen d31 vertoont een afwijking van 
- 1.4 3 . Het is aangetoond dat dit te wijten is aan de incompatibiliteit van de dempingsfactor 
in ANSYS en de demping in de metingen. 



Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

5 .1 Conclusies 

l. Van 12 LSA's uit 4 verschillende batches zijn de impedantiespectra gemeten in het tijd
domein. Aan de laagste orde lengteresonantie in deze spectra is een uit de literatuur bekend 
ééndimensionaal model voor de impedantie gefit. Deze niet-lineaire kleinste-kwadratenfits 
zijn uitgevoerd in Matlab. De resultaten hiervan zijn waarden voor de drie effectieve materi
aal parameters: sfi ,e/ 1 , f.r3,e/ / (complex) en d31 ,e / f (reëel). Met de modelfit-methode worden 
deze parameters bepaald met een totale meetfout van respectievelijk 0.60, 0.49 en 0.55 %. 
De fitfout , die hier onderdeel van uitmaakt , is respectievelijk 0.01 , 0.12 en 0.12 %. Voor de 
mechanische en diëlektrische verlieshoek is deze fitfout respectievelijk 0.45 en 2.1 %. Hier
mee is de doelstelling, het bepalen van de effectieve materiaalparameters met een maximale 
onnauwkeurigheid van 1 %, bereikt voor alledrie de reële parameters en voor de mechanische 
verlieshoek. 

2. De fitfou t in de drie materiaalparameters is afhankelijk van zowel de resolutie van een 
impedantiespectrum als de ruis die bij een meting altijd aanwezig zal zijn. Voor de re
solutie geldt dat boven ongeveer 6000 punten in het totale spectrum (van 10 kHz tot 5 MHz) 
de fitfou t zijn minimum heeft bereikt. Voor d31 en f.r3,e/ / ligt dit minimum rond de 0.1 %, 
voor sfi ,e/ / rond de 0.01 %. Onder de 6000 punten neemt de fitfout steeds sneller toe, tot 
respectievelijk 0.5 en 0.05 % bij 1000 meetpunten. Nu bevatten totale impedantiespectra nog 
ongeveer 12000 punten. Volgens bovenstaande conclusie kan dat aantal gehalveerd worden, 
terwijl de fitfout laag blijft. 

Witte ruis met verschillende grootte is kunstmatig aangebracht op gesimuleerde spectra, dat 
wil zeggen spectra die van zichzelf nog geen ruis bevatten. Binnen de ordegrootte van op 
werkelijke metingen waargenomen ruis blijkt de fitfout niet toe te nemen. Pas als de ruis 
onrealistisch groot wordt , neemt voor d31 en f.r3,e/ / de fitfout enigszins toe. Samenvattend 
kan gezegd worden dat puur door witte ruis , de fitfout nauwelijks toeneemt. 

3. De reële delen van de compliantie sfi ,e / / en de permitt iviteit f.r3,e/ / zijn vergeleken met 
de resultaten van referentiemetingen, respectievelijk metingen met de Grindosonic en ca
paciteitsmetingen. Hieruit is gebleken dat de gevonden waarden betrouwbaar zijn . 

4. Eindige-elementen-simulaties van homogene piëzo's zijn uitgevoerd , met de gevonden effectieve 
materiaalparameters als invoer. Aan de hiermee berekende spectra is het lD-model gefit en 
de materiaalparameters die hieruit volgen, zijn vergeleken met de effectieve materiaalpara
meters van de corresponderende LSA's. Voor sf1, f.r3 en d31 is respectievelijk een verschil 
gevonden van 0.1 , 0.2 en -0.3 %. Deze waarden zijn alle ruim kleiner dan 1 %, de nauwkeu
righeid waarmee effectieve materiaalparameters gewenst zijn. 

65 
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5. In simulaties kunnen LSA's bij benadering worden voorgesteld door homogene piëzo's, waar
bij met effectieve materiaalparameters wordt gewerkt. Wat de afwijking door deze benade
ring is, moet nog verder worden onderzocht. Door deze vereenvoudiging zou een enorme 
tijdwinst geboekt worden, doordat simulaties aan homogene platen ongeveer een factor 40 
sneller zijn dan aan LSA-platen. Hierdoor komen simulaties aan complexere structuren 
binnen bereik. 

6. De gevonden effectieve materiaalparameters (reële delen) zijn omgerekend in de werkelijke 
materiaalparameters, die van toepassing zijn op het PZT-materiaal. Bij de berekening van 
t:§3 is een eenvoudig model gebruikt dat gebaseerd is op de binnengeometrie van de LSA. 
De relatieve fout in t:§3 is 2.5 %. Voor de berekening van sf1 is een eenvoudig model voor 
composieten gebruikt. De relatieve fout in sf1 is groot: 13.8 %. Dit wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de grote fouten in de complianties van de dode lagen en de binnenelektro
den. Voor d 31 is geen model bekend, maar met een simpele redenering kan worden afgeleid 
d t . th . t ld · d ,--., d 31 , e f f L S A a m eon e moe ge en. 3 1,w erkel ij k - 4 · 

7. De berekende werkelijke materiaalparameters zijn vergeleken met specificaties van de fabri
kant . De in dit onderzoek gevonden dichtheid p blijkt 1 tot 2 3 lager te liggen dan in de 
specificaties. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat met de eenvoudige methode 
diktevariaties niet voldoende gemeten worden. De permittiviteit t:§3 ligt 6 tot 18 3 lager dan 
in de specificaties, hetgeen wordt geweten aan een onvolledig omrekeningsmodel. Voor de 
omrekeningsfactor van de d 3 1,w erkelij k wordt 3.2 tot 3.5 gevonden. Dit ligt aan het feit dat de 
twee dode lagen de beweging van het actieve gedeelte belemmeren, waardoor de uitwijking 
als gevolg van de spanning over de elektroden lager is dan in theorie. Tenslotte zijn de geme
ten waarden voor de diëlektrische verlieshoek vergeleken met de specificatie. De door ons 
gevonden waarden zijn gemiddeld wat hoger dan in de specificatie. Een verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn dat twee van de vier gemeten batches duidelijke negatieve eigenschappen 
bezitten: respectievelijk extreem veel gaten in de binnenelektroden en een slechte (dunne 
film) buitenelektrode. 

8. Drie verschillende meetmethoden voor het bepalen van de dichtheid van piëzo-platen zijn 
getest: de eenvoudige methode (I) , de methode gebaseerd op heliumverdringing (II) en de 
methode gebaseerd op waterverdringing (III). Omdat methoden II en III fundamenteel de 
foute dichtheid opleveren, worden de resultaten van methode I gebruikt in de modelfit
methode. 

9. De driepuntsbuigtest in een trekbank is ongeschikt om referentiewaarden voor sfl ,e ff mee 
te bepalen. De extensometer die hierbij gebruikt wordt heeft een te lage resolutie, waardoor 
te weinig punten in het lineaire gebied van de stress-strain grafiek gevonden worden om een 
betrouwbare waarde voor de compliantie te kunnen bepalen. 

5 .2 A anbevelingen 

1. Voor de meeste relevante toepassingen binnen Océ is het voldoende om te werken met de 
effectieve materiaalparameters van een LSA: ingangscontrole, funct ioneel onderzoek en hulp 
bij de ontwikkeling van de printkop. Daarom is het aanbevelenswaardig het principe van de 
effectieve parameters verder uit te buiten. 

2. De modelfit-methode kan ook worden toegepast op de dikteresonantie. Hierbij moet wel een 
ander reeds bekend model worden gebruikt bij het fitten, maar het principe is hetzelfde. Dit 
zal de materiaalparameters c~ , eff ' E~3 ,eff (complex) en d33 opleveren . 

3. De invloed van de dode lagen in de LSA op het actieve gedeelte dient verder te worden on
derzocht. De compliantie van ongepoold PZT-materiaal kan worden gemeten met de Grindo
sonic (dode piëzo) en de permittiviteit wordt bepaald door capaciteitsmetingen. Eventuele 
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simulaties aan LSA-platen kunnen dan voortaan de juiste materiaalparameters als invoer 
krijgen. 

4. Om een beter gevoel te krijgen voor de spreiding van materiaalparameters over een batch en 
tussen batches, moeten de uitgevoerde experimenten worden herhaald op grotere aantallen 
LSA's per batch. 

5. Het frequentiebereik van de tijddomeinmeting moet worden uitgebreid zodat vanaf 1 kHz 
wordt gemeten. Dit is namelijk de frequentie waarbij officieel de capaciteit moet worden 
bepaald . 

6. De breedte en de lengte van de LSA's kunnen worden bepaald met een meetmicroscoop. Hi
erdoor zal de relatieve meetfout afnemen, waardoor de relatieve fout in de dichtheid minstens 
zal halveren. 

7. De dichtheidsmetingen met de waterverdringingsmethode kunnen op een betere manier wor
den uitgevoerd . Er wordt dan een pycnometer gebruikt met een dichte stop, zodat de 
foutenbron van het aflezen van de meniscus vermeden wordt. Verder worden de luchtbel
letjes aan de piëzo-platen eerst verwijderd door de omgeving van de geopende pycnometer 
eerst te evacuëren. 

8. De zelfontworpen driepunts buigtest kan duidelijk nog verbeterd worden. Het grootste pro
bleem is dat de gewichtjes met de hand worden aagebracht. De verbetering zou moeten zijn 
dat de kracht automatisch wordt opgelegd. Hierbij zouden wellicht piëzo's kunnen worden 
gebruikt. 

9. De robuustheid van de piekfitroutines dient te worden vergroot. Het komt relatief vaak voor 
dat de fitroutine non-convergentie vertoont. Verbeteringen in de robuustheid zijn onder 
andere te behalen door het automatisch maken van de toegepaste schaling van de begin
parameters van de fit en het verhogen van de flexibiliteit bij het automatisch bepalen van 
maxima en minima in de impedantie. 

10. De tijd die het kost om gemeten spectra weg te schrijven en te verwerken (Fourier-analyse) 
in Matlab, kan drastisch verkort worden door deze acties hardware-matig uit te voeren. 

ll . Impedantiespectroscopie kan ook worden gebruikt voor defectenanalyse; de spectra van 
platen dan wel vingers worden dan gebruikt als een soort 'vingerafdruk '. Gezocht wordt 
dan naar de koppeling met functioneel gedrag. 
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Hoofdstuk 6 

Lijst met gebruikte grootheden 

er capaciteit bij constante spanning [F] 
e s capaciteit bij constante rek [F] 

D m diëlektrische verplaatsing [C/m2
] 

E m elekt risch veld [V/ m] 

E 1 E-modulus in 1-richting [N/ m2
] 

I elektrische stroom [A] 
Sij mechanische rekvector [- ] 

Q elekt rische lading [C] 
R weerstand [O] 
Tij mechanische spanningstensor [N/ m2

] 

v elektrische potentiaal in het frequentiedomein [VJ 
y elektrische admittantie [1 / 0 ] 
z elektrische impedant ie [O] 

Zserie elekt rische impedant ie van de serie-component [O] 
Zour elektrische impedant ie van de "device under test" [O] 
b breedte van de piëzo-plaat [m] 

D mechanische stijfheid bij constante diëlektrische verplaatsing [N/ m2
] c}J; 

C;j mechanische stijfheid bij constant elekt risch veld [N/m2
] 

dij piëzoelektrische constante [m/V] 

e;j piëzoelektrische constante [C/m2
] 

f res resonantiefrequentie, gedefinieerd bij Im(Y) = 0 [Hz] 

f ares anti-resonant iefrequent ie, gedefinieerd bij Im(Z) = 0 [Hz] 

kij piëzo-elekt rische koppelfactor [l ] 
l lengte van de piëzo-plaat [m] 

D mechanische compliant ie bij constante diëlekt rische verplaatsing [m2 / N] s}J; 
sij mechanische compliant ie bij constant elektrisch veld [m2 / N] 

t dikte van de piëzo-plaat [m] 

U ; verplaatsingsveld [m] 

Vm geluidssnelheid in m-richt ing [m/ s] 
'Ij; elekt rische potentiaal [VJ 
p dichtheid [kg/m3

] 

T diëlekt rische constante bij constante spanning [F / m] Enin 
s diëlekt rische constante bij constante rek [F/m] Emn 

tan öe diëlekt rische verliesfactor [- ] 

V1j Poisson-ratio's [- ] 

w" resonantiefrequent ie, gedefinieerd bij Im(Y) = 0 [Rad/s] 

Wa ant i-resonantiefrequentie, gedefinieerd bij Im(Z) = 0 [Rad/s] 
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Bijlage A 

Omrekeningsfactoren 

In deze bijlage worden omrekenings-vergelijkingen uit [IEE87] en [PRUOl] op een rij gezet. 

Enkele algemene definities 

Poisson-ratio 's 

sf2 
V12 ----e 

S11 

sf3 
V1 3 - ---e 

S33 

Elasticitei tsmod uli 

E m ,1 

E m ,2 

R elatie tussen compliantie en stijfheid 

Omrekeningsfactor alleen geldig voor PZT 

Van sE naar cE of van s 0 naar c0 
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(A.1) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 
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C11 
S11S33 - SI3 (A.8) 

f(s) 

f(s) (s1 1 - s12)(s33(s11 + s12) - 2sÎ3) (A.9) 

C12 _ ( s12s;(s) sî3) (A.10) 

C13 _ ( S13(S11 - S12)) 
f(s) 

(A.11) 

C33 
sî1 - sî2 (A.12) 

f( s) 
1 

(A.13) C44 
S44 
1 

(A.14) C55 
S44 
1 

(A.15) C66 2(s11 - S12) 

Van sE naar s0 

Dit is een omrekening tussen twee verschillende sets constitutieve vergelijkingen. De verbanden 
tussen de vier sets constitutieve vergelijkingen is te zien in figuur A.l. Zie ook paragraaf 2.1.2. 

Van cE naar c0 

Bepaal eerst [ s0 ] en vervolgens [ c0 ] 

Koppelfactoren 

k 15 

k31 

k 33 

k p 

kth 

Van d ij naar eij of van eij naar d ij 

sfi(1 -k51) 
E k2 E S12- 31S11 

sf3 (1 - k~3) 
s!'.i (1 - kÎ5 ) 

d1 5 

J sf41:Î1 
d31 

Jsfi1:§~ 
d 33 

J sf3 1:1~ 

~ k31 
2 

e33 

J cRcf3 

(A.16) 

(A.17) 

(A.18) 

(A.19) 

(A.20) 

(A.21) 

(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 



Cl 
(/l 

(T,E) (S,E) 
Intensive Mixed 

Mixed Ext~nsive 

(T D). (S,D) 
• 2 

1 + Ke ,as .,,__ __ 
1 - K 2 

.~ . ... 
OiE;'l-ectric 

W. 
u 

0 
u 

u 
...... 
(/) 

d 
w 

Kz= hyco ,Bs 

( Stiffness type) 
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Figuur A.l: Een overzicht van de relaties tussen de vier verschillende sets constitutieve vergelijkingen. 
De materiaalparameters van de (T,E)-set en de (S,E)-set worden behandeld in paragraaf 2.1.3. Bron: 
[IKE90]. 

Van ET naar Es of van t5 naar ET : 

Dit kan op drie manieren: 

d31 (cf1 + cf2 ) + d33cf3 

2d31Cf3 + d33C f3 

disc2t 

e31 (sf1 + sf2) + e33s~ 
E E 2e31s13 + e33S33 

E ei5S44 

1. Als de koppelfactoren bekend zijn: 

(1 - kÎs)Ef1 

(1 - k;)( l - k;,JEr3;:::; (1 - k~3 )Er3 

2. Als d, [ sE] en [ cD) bekend zijn (omschrijven van bovenstaande relat ies): 

3. Als d;1 en e;1 bekend of te bepalen zijn: 

(A.25) 

(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.31) 

(A.32) 

(A.33) 

(A.34) 
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q 

El3 + L d3qe3q = El3 + d 31 e31 + d 32e32 + d 33e33 

q 

(A.35) 

(A.36) 



Bijlage B 

Twee afleidingen ID-model 

B .1 Belangrijke relaties 

Eerst wordt een reeks belangrijke vergelijkingen gegeven, die gebruikt worden in de afleidingen. 
Het betreft zeer bekende fysische vergelijkingen. 

Een fundamentele relatie uit de continuüm-mechanica is de bewegingsvergelijking, die in feite 
de wet van Newton voorstelt [AUL73]: 

----+ ----+ fJ2û 
\1. T = p ot2 ' (B. l ) 

met T de mechanische spanning, p de dichtheid, u de verplaatsing. 

De verplaatsing-vervormingsrelatie legt de relatie tussen verplaatsing u en vervorming S: 

(B.2) 

De elektrostatische vergelijking voor een isolator (bij afwezigheid van vrije elektrische ladingen in 
het materiaal) is: 

----+ ----+ 
\1 · D = 0, (B.3) 

en de afhankelijkheid van het elektrische veld van een scalaire elektrische potentiaal 'Ij; 

----+ ----+ 
E =-\! 'Ij;. (B.4) 

----+ 

De vrije oppervlaktelading .9 wordt berekend aan de hand van de integraal van D over het 
oppervlak van het deel van D dat evenwijdig is met de normaal van het oppervlak Tt: 

(B.5) 

Hieruit kan de stroom worden bepaald die het oppervlak in of uit gaat: 

I = - ~~ = - :t J D . dd. (B.6) 
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B.2 Berlincourt afleiding ID-model 

Aannames 

Vergelijkingen 

Gebruikte randvoorwaarden 

Oplossing 

Uit vergelijking B.7 volgt: 

Waardoor geldt: 

dT1 2 -d + pw U1 = Ü. 
X1 

S 
_ du1 

1 - d . 
X1 

sf1 Ti + d31E3 , 

d31 T1 + cI3E3. 

'Ij! = ±V voor X3 = -t/ 2, t/ 2, 

Ti = 0 voor X1 = - l/ 2, l/ 2. 

_ffi 
d x 1 

U1 = --2 · 
pw 

(B .7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.10) 

(B.11 ) 

(B .12) 

(B.13) 

(B.14) 

(B .15) 

(B.16) 

Dit wordt ingevuld in vergelijking B.9 en dit levert de volgende differentiaalvergelijking voor T1 : 

Uit B.13 en de lineariteit van de elektrische potentiaal wordt E3 berekend: 

2V 
E 3 = - - t- , 

(B.17) 

(B.18) 
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waarna differentiaalvergelijking B.17 met randvoorwaarden B.14 oplosbaar is. De oplossing is: 

2Vd ( cos (
2
.\x ) ) Ti= - - 3_1 l - 1 i 

E ' ' ts11 COS A 
(B.19) 

k~1 = A. Met constitutieve vergelijking B.10 wordt nu D3 berekend: 
€33 5 11 

D3 = _ 2EÎ3 V (l + k2 ( cos (~x1) _ 1)) . (B.20) 
t 31 cos À 

De stroom I wordt nu berekend met: 

I = - jw j D3dx 1dx2 , 

waarna voor de admittantie alleen nog maar door V gedeeld hoeft te worden: 

Y(w) ~ ~ ~ jwc'!; ( (t - kl1) +kl1 ta(~1)) · 
Hierbij zijn de volgende variabelen gedefinieerd: 

• v1 = rJ;, de geluidssnelheid in de 1-richting in het materiaal. V ps f , 

• Gif = 'f7bl , de capaciteit van het piëzo-element (bij constante T). 

B.3 Alternatieve afle iding lD-model 

Aannames 

• n =n= ~ =~= n = ~ = ~ = ~ = o, 

• S2 =f. S3 =f. 0, 

• E1 = E2 = 0 en 

• D1 = D2 = 0. 

Vergelijkingen 

dT1 2 -d + pw U 1 = 0. 
X1 

E E E en S1 + c12S2 + c13S3 - e31E3, 
E E E c12S1 +en S2 + c13S3 - e31E3 , 

cf3 S1 + cf3S2 + cf3S3 - e33 E3, 

e31 S1 + e31 S2 + e33S3 + f~3E3. 

S 
_ du1 

1 - dx1 · 

dD3 = O, E3 = _ d'lj; . 
dx3 dx3 

I = - jw j D3dx1 dx2. 

(B.21) 

(B.22) 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B .26) 

(B.27) 

(B.28) 

(B.29) 

(B.30) 
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Gebruikte randvoorwaarden 

'Ij;= ±V VOOT X3 = - t/ 2, t/ 2. (B.31) 

Ti = 0 voor X 1 = - l/ 2, l/ 2. (B.32) 

Oplossing 

Uitgangspunt is vergelijking B.24. Vanuit deze vergelijking wordt een differentiaalvergelijking voor 
T1 afgeleid, welke met de randvoorwaarden B.31 en B.32 kan worden opgelost. De vergelijkingen 
B.23 en B.28 leveren: 

(B.33) 

zodat in vergelijking B.24 S1 vervangen kan worden door dd
2

1;1 
• Met behulp van vergelijkingen x, 

B.25 en B.26 worden S2 en S3 geëlimineerd uit vergelijking B.24: 

en 
e31 C12 C13 

S2 = -E3 - -Si - -S3 
C11 C11 C11 

Randvoorwaarde B.31 levert samen met B.29b 

2V 
E3 = - -t-, 

(B.34) 

(B.35) 

(B.36) 

wat ook weer in te vullen is in vergelijking B.24. Deze is nu omgeschreven tot een differentiaalvergelijking 
in T1. Met behulp van randvoorwaarden B.32 wordt deze zeer complexe differentiaalvergelijking 
opgelost: 

(B.37) 

met 

f(c) = 
(cf1 - cfü(-2cf/ + (cf1 + cfücf3). 

(B.38) 

Met behulp van deze oplossing voor T1 worden ook S1, S2 en S3 uitgerekend . Door de omreken
formules: 

C11 

f (s) 

C12 

C13 

C33 

e31 

e33 
T 

E33 

S11S33 - SI3 
f( s) 

(s11 - s12)(s33(s11 + s12) - 2sÎ3), 

- (812S;(~ SI3 ) ' 

-(813(811 - S12) ) 
f (s) ' 

si1 - sî2 
f (s) 

d31 (c11 + C12) + d33C13, 

2d31C13 + d33C33, 

Ef3 + e33d33 + 2e31 d31 , 

(B.39) 

(B.40) 

(B.41) 

(B.42) 

(B.43) 

(B.44) 

(B.45) 

(B.46) 
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in te vullen in deze vergelijkingen voor S1 , S2 en 83, kan D3 met vergelijking B.27 worden berekend : 

(B .47) 

Vervolgens wordt de stroom door de piëzo als volgt berekend: 

I = -jw J D3dx1 dx2 , (B .48) 

wat oplevert: 

. r (( 2 ) 2 tan ('1-y'75SliE)) 
I = 2]wV C0 1 - k31 + k31 (wl ) ' 

2JPS11 E 
(B.49) 

CT ET bl k2 d
2 

met 0 = ~t en 31 = ~,. 
E3 3S 11 

Voor de admittantie Y(w) geldt dan: 

I . T 2 2 2 

( 
tan (~)) 

Y (w)= v = JwC0 (1 - k31) + k31 (wlJ;'" ) · (B.50) 

Dit is exact gelijk aan de admittantie gevonden met de afleiding van Berlincourt . 
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Bijlage C 

Simulatie in de praktijk 

In deze bijlage wordt beschreven hoe een simulat ie in de praktijk gestart wordt. Hierbij wordt 
uitgegaan van het belangrijkste bestand voor het aanpassen van parameters in de simulatie: 
hom_par .mac . 

Al eerste wordt ingesteld hoeveel lagen piëzo-materiaal worden gesimuleerd: n_layers . Hier 
kan het onderscheid t ussen een simulatie aan een enkellaags plaat of een LSA worden gemaakt. 
Hieruit afgeleid wordt de parameter n_elec , die het aantal elektrodelagen voorstelt. Vervolgens 
worden de lengte, breedte en dikte van zowel de piëzo-lagen en de elektroden ingevoerd. 

Het volgende onderdeel is van toepassing op het aantal elementen dat in de berekening wordt 
gebruikt. Voor de lengte en breedte is dit aantal gelijk voor piëzo-materiaal en voor elektroden. 
Voor het aantal elementen in de dikterichting kan het aantal elementen voor het piëzo-materiaal 
en de elektrodelagen apart worden ingesteld. 

De gegevens over de frequentie worden ingesteld in het volgende paragraafje van de simulatie. 
Met startfrq en endfrq worden achtereenvolgens de begin- en eindfrequentie van de simulatie in
gesteld . De resolutie wordt bepaald door twee parameters: frq_dec en nsteps. De eerste bepaalt 
het aantal frequentie-blokken per decade, de tweede het aantal frequenties per blok. Hierna volgt 
een zeer belangrijke parameter in verband met de duur van de simulatie: sym_fac. Deze symme
triefactor bepaalt of de gehele plaat , de helft of zelfs een vierde of een achtste deel gesimuleerd 
wordt. Als de betreffende piëzo-plaat dus een hoge graad van symmetrie bezit, kan hier gebruik 
van worden gemaakt , wat veel t ijdwinst oplevert. 

Een zeer belangrijk paragraafje in hom_par. mac is het volgende deel, waarin de waarden voor 
alle materiaalparameters worden ingevoerd . Achtereenvolgens zijn dat de complianties, de piëzo
constanten, de diëlektrische permittiviteit , de dichtheid en de dempingsfactor. 

Complianties sf; , s~ en s2i worden ingevoerd . De parameters sf2 , sf3 en sf6 worden berekend 
aan de hand van de omrekeningen, die bijvoorbeeld in vergelijking 2.14 te zien zijn. 

De piëzo-constanten d31 , d33 en d15 worden ingevoerd. Omdat ANSYS met de piëzo-constanten 
e31 , e33 en e15 werkt , worden deze berekend met de vergelijkingen A.25, A.26 en A.27. 

De permittiviteit wordt vervolgens voor de drie richtingen ingevoerd . Omdat ANSYS met 
een andere set constitutieve vergelijkingen werkt, dan waaruit het lD-model is afgeleid (namelijk 
vergelijkingen 2.12 en 2.13) , moet de E§3 omgerekend worden in E~3 alvorens ingevuld te worden 
in hom_par .mac. Dit gebeurt met vergelijking B.46. 

Tenslotte worden de dichtheid van de piëzo-plaat ingevoerd en de dempingsfactor waarmee 
ANSYS rekent . 
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