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Samenvatting:

Oit rapport beschrijft het ontwerp en de uitvoering van een probe

voor PXE-5 transducers (res.freq. 4,1.Mc/s).

Eisen waaraan de geluidsbundel i.v.m. de meetmethode moest voldoen

waren:

1) moet een cilindersymmetrische geluidsbundel hebben.

2) moet vlakke lopende golf produceren.

3) moet rond de resonantiefrequentie een gelijkmatig

impedantie (of admittantie)verloop hebben.

4) moet akoestische vermogens tot ca. 1 ~ 2 Watt. kunnen

leveren.

De probe bestaat uit een houder en een kristal-kop.

Om het frequentiegedrag bij verschillende typen kristal-koppen te

analyseren,is gebruik gemaakt van polaireadmittantie diagrammen.

Uit een vergelijk van 6 verschillende typen backing bleek dat een

cilindervormige perspex-backing (10 ~ x 3D mm.) het beste voldeed.

Er moesten echter weI voorzieningen worden getroffen om te voorkomen

dat staande golven in de backing optraden,want deze beinvloeddmn in

sterke mate het frequentie-gedrag.Hiertoe werd de achterzijde (einde)

van de backing opgeruwd (ruwheid~golflengtevan het geluid in medium).

Met deze probe zijn metingen van de akoestische intensiteit m.b.h.v.

Raman-Nath diffractie van laserlicht uitgevoerd met als resultaat:

1) het rendement ry is hoog,nl. 1~/o

2) aIleen in het far-field werd redelijk voldaan aan de eis J
3) in het near-field bleek de bundel asymmetrisch,met als

gevolg 4)

4) dat vanwege de verwerkingsmethode de intensiteit in het

geheel niet berekend kon worden.
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Summary:

Designing a probe for PXE-5 transducers.

M~as~ring the acoustical intensity by means of Raman-Nath diffraction

of laser light.

This report describes the design of a probe for PXE-5 transducers

(res.freq. 4.1 MC/s).

Requirements bf the sound beam in respect with this diffraction

method . 1) sound beam has to be symmetric..
2) the transducer has to produce a flat progressive wave.

3) the transducer impedance around resonant frequency

has to have a smooth character.

4) the transducer has to enable a production of acoustical

power up to 2 Watts.

The probe consists of a body (with impedance transformer to match the

power amplifier) and a transducerhead.

In order to analyse the frequency behaviour at different types of

transducer backings,we have used polar admittance diagrams.

By comparising 6 different types of transducer heads the analysis

made clear that a cilindershaped perspex backing( 10 ¢ x 30mm.) gave

the best results.

In order to prevent longitudinal waves in the backing,the rear end

of it had to be roughened (roughness ~ Wavelength in medium)

With this probe measurement of the acoustical intensity has taken

place,showing that:

1) the efficiency proved to be good 1~/a.

2) only in the far-fi,eld the demand for

symmetry has been satisfied.

3) in the near-field the sound beam proved to be

asymmetric,which made it impossible to calculate

the acoustical intensity.This was the consequence

of the calculation method in which the starting

point is a symmetrical function.
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Hoofdstuk 1.In~ding.

Op het gebied van de medische techniek wordt tegenwoordig in steeds

toenemende mate gebruik gemaakt van ultrasonetransducers.

Daarbij is het van groot belang de geluidsintensiteit te weten,aan

gezien er t.g.v. een te grote geluidsintensiteit cellulaire-en weefsel

beschadigingen kunnen optreden.

Om op eenvoudige wijze een relatie te kennen tussen het elektrisch

opgenomen vermogen en de akoestische intensiteit,zijn we dus geinter

esseerd in het rendement van de transducer bij de gebruikte frequentie.

Bovendien is het van groot belang de vorm van de geluidsbundel te kennen,

en de intensiteits-verdeling daarin.

Derhalve is het wenselijk om sen "standaard" transducer te hebben,

waar we verschillends gsluidsmstingsn mes kunnen uitvoeren.

Het akoestisch vermogen wordt gegsvsn door V
2
eff: l' Door Veff• te

meten kennen we dan de intensiteit.

In dit onderzoek wordt de geluidsintensiteit gemeten volgens de

optische meth~ Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat het ul

tra-geluid als fase-rooster werkt voor de lichtbundel.Door het perio

dieke karakter van dit fase-rooster ontstaat dan een discreet diffrac

tie-patroon.

Het doel van dit onderzoek is daarom geweest het maken van een betrouw

bare meetopstelling,waarmee het akoestisch vermogen van een (in dit

geval PXE-S) transducer volgens deze optische methode gemeten kon worden.

Het ontwerp van een"standaard" transducer die bij deze en verdere

metingen gebruikt kon worden,behoorde uiteraard ook tot de opdracht.

De eis die aan deze transducer moet worden gesteld is dat hij een cilin

der-symmetrische geluidsbundel produceert,waarbinnen het geluid zich

als een vlakke lopende golf voortplant.
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Hoofdstuk 2. Beschrijving van de meetmethode.

2.1 Afleiding van de diffractie-vergelijking.

We beschouwen de volgende figuur(fig. 2.1):

3"1",, ,~s. ~Ol"

fig. 2.1

In deze figuur onderscheiden we:

a/ k,de golfvector van de vlakke monochromatische lichtgolf,gelegen in

het y-z-vlak, invallend onder een kleine hoek 0< met de positieve y-as.

De lichtgolf is in de z-richting onbegrensd.

b/ b,de golfvector van het geluid dat zich als een vlakke golf voort

plant in de z-richting en periodiek is.De breedte van deze bundel

strekt zich uit van y=O tot y=L.

c/ M,het medium,onbegrensd,homogeen en isotroop voor zowel licht als

geluid.Bovendien is het medium voor de lichtgolf niet dubbelbrekend

of magnetisch.

b~ 2
2c

Uitgaande van de vergelijking
6t2

=- VE ,vinden we voor y<: 02
}Jo

een genormaliseerde oplossing voor E nl. : E =
i(wt - )Jok::') (2. 1)e

E stelt de elektrische component van het licht voor.

De transversale geluidsgolf in de z-richting kan opgevat worden als

een drukgolf die een brekingsindex-variatie teweegbrengt voor O<y<L.

We kunnen dus schrijven J-I = }J(z,t) =}-Io +6}J(z,t).

Voor O<y<L geldt dan voor de lichtgolf:

E - B( t) i (w t - uk.;)- y, z, •e TO

B geeft de invloed van het geluid

(2.2)
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Daar de geluidsgolf periodiek is in z ( z=z(t) ),zal B dat ook zijn

m.b.t. de frequentie n. en het golfgetal b van het geluid.We kunnen dan

B in een Fourier-reeks ontwikkelen en krijgen:

(2.2) en (2.3) geven dan

+eo ......
E = 2 An(y).ei~t+ nSlt - nbz - }Jok.r)

tlll _.0

.... .... ....
stellen we k = u k + nb, dan wordt de vergelijkingn ro

~~ .... -
E =~ An(y).ei(CW+ n.nh -kn·r).

I'l: - 00

Binnen de geluidsbundel ( O(y<L) bestaat het licht uit een oneindig

aantal vlakke golven,die de volgende eigenschappen hebben:- ...21 De richting wordt gegeven door kn.r. [zie (i~)

...
nil»

a
fig. 2.2.

0< is klein.Indien 8_ook klein,dan tan(S +D()!:!' e +ClC ,tanClCoeo( ,cosOCW: 1•• n n

+~~e
n

[2.5)

+~

de frequentie w =tA.) + n.n slechts discrete waarden kunnen
n

de periodiciteit van het geluid.

El De frequentieverschuiving van het licht wordt gegeven door

toO =w+ nn.n
Het bijzondere aan bovenstaande eigenschappen is dat de hoek 8 alsmede

n
aannemen t.g.v.
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Het discrete karakter van de diffractie kan ook aannemelijk worden

gemaakt door het licht en het geluid quantum-mechanisch te beschouwen,

met als quasi-deeltjes het foton (energ. tf1 (,.)) en het fonon (energ .f12 ) •

Als in de lichtbundel geen interactie is tussen de fotonen onderling en

als het medium geen energie absorbeert,dan kan men zich de discrete fre

quentieverschuiving voorstellen als gevolg van een interactie tussen een

foton en een fonon,waarbij dan de energie van de fotonen in de negatieve

z-richting afneemt en in de positieve z-richting toeneemt.De totale ener

gie van het licht blijft echter gelijk (zie fig. 2.3.).

De conclusie zou dan I<unnen zijn dat het geluid als"energiedrager" fun

geert,hetgeen ondersteund wordt door het verdwijnen van de diffractie

als er geen ultra-geluid meer is.

....
b

fig.2.3

W_1. =' w - l.Sl

iN ." w- .n.-I

W.:; =W

w .,.w~Jl...,
w'l.~w ....'2.Jl.

21 De termen An(y) zijn de amplitudines van de respectieveli~ke licht

golven uit het diffractie-patroon.De berekening hiervan vergt weI

enig rekenwerk.

We gaan weer terug naar de differentiaal-vergelijking van de lichtgolf:

}}(z,t) 02E

In de geluidsbundel geldt vfE = c2 • ~2

We defini~ren de tijdsonafhankelijke functier als voIgt:

mits n S<.« w.

( ) w ( ) iwtE y,z,t =1 y,z .e

"I.. '~

We vinden dan: ~ +~ =U2 d.~1

'2.

_ l:!..!...!:). to 2. r =
Cl.

(2.8)

Met (2.4) resulteert dit in een oplossing voorr in de vorm van

"00 ~ ...

_~ A ( ) -i. k • r_ y.e n
n

n =-t:P

met k ::=(u k + rib).-;
n /0

(2.9 b)

- - )k .r = u .k(y.coso( + z.sino< + nhz.n .) 0
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De brekings-index is een functie van z,dus kunnen we schrijven

1J(z) = Po + P1. Daar ]-11«]-10 ,kunnen we schrijven

(2.12)

in (2.9 a) dan vinden we na enig

rekenen voor elke n,vergelijking:

fase van de resp. terme~S1= o.
00

+ 2}Jo'L,JJs· sin( sbz - <Ss) of
s~,

_ e-i(sbz - Dsl)

2
).lVerge (2.11) wordt nu:

Aangezien ]-11 t.g.v.geluid een periodieke functie is van z,kunnen we

voor P1 een Fourier-reeks vinden nl.

0<:1

]-11 = ~]-Is· sin(sbz - Ds )' Ss =
s:: I

2 2.. ~ (i(sbz -D )
Jl = Po -. J.}J0L}JsT S

S~I

Substitueren we (2.12), (2.10) en (2.9 b)

2
dA ~ 22--f - --!:!. .2i}J k coso<. - A (n b + 2bkpon sin~)=
dy dy a n

<:0 00

,". 2 -i S " .k 2 A is
= L: J.k }Jo~s·An+s·e s - ~J. ).lo~s· n_s· e s.
S~I S=I 2

dAdA
O t A I ht I t · It t' n(/ k. nmda s ec s angzaam me y varJ.~er ,J.s~ ~ ----

n dy dy
(kan worden

verwaarloosd)

We defini~ren nu de volgende parameters waarmee we de vergelijking

dimensieloos maken:

Deze hangt samen met detotale hoeveelheid geluid die het licht

(2. 14)

van Q wordt door

(2.15)

(2.16)

v =kJl L
s S

tegenkomt (L = weglengte ).

Q = b2L/kpo Dit is de Raman-Nath-parameter,de waarde

de opstellingseigenschappen gegeven.

~~-kJlO/b sino<.8eeft invloed van hoek van inval weer.

Als we (2.14 t/ 2.16) gebruiken en de vergelijking opnieuw ordenen,krij

gen we de diffractie-vergelijking:

dA 1 2DO t .( .l,.) inQn +J.o -J.O
---- - -. v.A .e s - v .A +.e s::c -
d 2L. s n-s s n s 2L

y ~~,

.(n - 2~).A (2.17).n
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Is het geluid zuiver sinus-vormig,zodat v = 0 voor s + 1,dan vindens
we een vereenvoudigde betrekking nl.:

dA
n--

dy ( J
inQ

..J!.... • A -A = - (n -2(3).A
2L n-1 n+1 2L n

(2.18)

Seide diffractie vergelijkingen zijn slechts dan geldig indien:

Komt overeen met

b' J1.«w

c' 0<.«1 zodat coso( ~1

2.2.Afleiding van de relatie tussen H en de akoestische intensiteit.

In de diffractie vergelijking komt de parameter v =ku L voor.De u is,s rs TS

zoals reeds eerder gezegd,de brekingindex-variatie t.g.v. het periodieke

geluid.De veriatie van p is het gevolg van een variatie van e,welke ver

oorzaakt wordt door het geluid.In de wet van Lorentz-Lorenz vinden we de

relatie tussen een J.l nl.:

p2 _ 1 ( 9 = massadichtheid )

A. ~ = - 2 (A= molaire refractiviteit) (2.19)
jJ + 2

Door links en rechts de differentiaal te nemen,er van uitgaande dat de

(2.20)

'-b ......"'~,;~
geeft bovendien nog de volgende relatie tussen~fen

~p=drukvariatie, c=voortplant.snelheid) (2.21)

geeft. in eerste or~e benadering: 'l \I,,,... ~. t 'j" L..,... ~ .

De wet van Hooke

AP: 6f=6Poc-
2

a
(2.21) in (2.20)

2
6 fePo ca

~ p = -~;;;"":;:""';;;"-:::---6 u2 2 ,
(Po + 2)(po - 1)

variaties zeer klein zijn,en A te elimineren,krijgen we in eerste orde

benadering:

Met behulp van het elektrisch analogon zullen we een uitdrukking

beschrijven voor de ak08stische intensiteit I.Uitgangspunt hierbij

zijn de sinus-vormige spanning v en de stroom i.
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l\ i(wt +iP )
V = v. e lV Volt. I\p "," i(wt +tf. )

~ =LJp.e p
2

N/m •

,\ i(...ot +tPJ.')i = I.e \: I

v

i

Amp.

Ohm.

"fI. i(wt + itl
u

)
=~u.e 1.

6u

m/ s.

3
Ns/m

Watt.

1 .T

= ~ / Veff·Ve~fdt
o Z

el

2
Watt/m •

Watt 2Watt/m •

U f:'
I ,

In het geval van sen lopende golf,waar deeltjessnelheid en druk met

elkaar in fase zijn,is de akoestische impedantie re~el.Bovendien geldt

voor een ideale,niet visceuze vloeistof in eerste orde benadering:

Z = 0 .c •
a '0 a I 2

I =':.6p /oc
a 2 Joa

(2.22) en (2.23) geven dus:

18(}l c) 2 • ~ c
I = 0 a 0 a 6. Stellen we~}l =}l, dan wordt

a (~2 + 2)(u2 -1) 2 ~max. max
o ro

I
a
= K(T) .}J2 (2.24)

K(T) is een temperatuurafhankelijke materiaal konstante,die rond ka

mertemperatuur + 1~ /oC. vari~ert. K(2o
o
C.)=o,1236.

- water

Stel dat de u = C (homogeen over de bundel)

L =JVR2 _x2 'Zie fig 2.4.

Dan wordt v = vex) en krijgen we

L

2.3 Relatie tussen v en p bij een cilindersymmetrische geluidsbundel.
:::J Iic.ht .. *r-Cool

------1r----+---'-'--~--++-- X

fig. 2.4.
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L

afleiden dat v(x)
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De geluidsbundel zal in het algemeen niet homogeen zijn,m.a.w. y =~(x,y).

Echter,daar de bundel cilindersymmetrisch is mogen we aannemen dat

)J aIleen van r afhangt en niet van ~ ,dus }.J = }J( r) •

8eschouwen we nu onderstaande figuur (fig.2.5):
::J

~
-----f'--'------'.J=t-----+---l----+--- X

x

,~fig.2.5.
Va."l.._)( 1.

j Vr2 2 \
k ~(x,y) dYe Daar ~ = ~-----x~-,kunnen we
VR~;("" I~ Y r

_ !~(r).r.dr
- 2k V2 2\

)i. r - x

Met inverse Abel-transforrnatie is dit om te zetten in
K

kp(r) = -jf~{v(x)y .dx (2.26)
1T V2 2'

I'"" X - r

Voor Abeltransforrnatie zie Iitt. ~ •

De transforrnatie van v(x) naar k~(r) is een lineaire transforrnatie,dus

kunnen we (2.26) opvatten als een matrix-vergelijking nl.:

..A

k)J(r) = -A.v(x). (2.27)

Met kjj(r) { k}J(ri )} voor equidistante r i , i= 1,2, •••• n, r = 0 r = R.1 ' n

Idem ~(x) = { v(xi )} voor equidistante xi' i= 1,2, •••• n, x = 0 ,x = R.1 n

A is sen n x n-matrix

Voor n = 10 en n = 20 heeft Bockasten de elementen van deze matrix

getabelleerd. Litt. :},..
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2.4.0plossing van de diffractie vergelijking onder Raman-Nath-condities.

Geluid zuiver sinus-vormig.

2.4.1.Het bestaan van een oplossing.

Voor een zuivere sinus hadden we de diffractie vergelijking (2.18)

dA ( )" Q--D - ~. A -A = ~(n - 2a ).Agevonden nL: dy 2L n-1 n+1 2L "n

SchriJ"ven we voor A (y)=a .ei$n(Y) a re~el ~ = 0 met randvoorwaardenn n 'n' '1'0

A (y =0)
n

_{1
- 0

voor n=O
" n+O

,en vullen we dit in in de vgl. (2.18),

,m.a.w. A = a is re~el.
n n

vergelijking in te vullen ontstaat:

dan krijgen we een uitdrukking,die slechts d~n voor iedere y geldig is

indien er fase-synchronisatie optreedt tussen de verschillende

gediffracteerde lichtgolven.

Aangezien ¢ (y)~ 0 most ook ~ (y): 0
o n

Door dit resultaat in de diffractie

Daar I = a 2 , krijgen we door (2.28) met a te vermenigvuldigen enn n n
de vergelijkingen te sommeren voor aIle n :

r dan
a .-

n
n dy

2
dI .L"" Q1 n ~n ( n)

= 2" 1'\ dy = 2L n - 2.,.

Daar de totale intensiteit van de gediffracteerde bundels gelijk is

aan die van de oorspronkelijke bundel omdat geen absorptie optreedt,
~_dIn __ £L

voIgt hieruit dat ~ = 0
Y'l dy dy

Vgl. (2.29) wordt dan~ L nQ( n - 2,1). In= 0, zodat een goede benadering.,
kan worden gevonden in: 2"-nQ(n - 21i).In~ 0

Vl

Aan (2.30) wordt voldaan door In {; gv~or ~~g bij aIle mogelijke

waarden van Q en~ .Er treedt dan echter geen diffractie op,zodat

deze oplossing niet erg interessant is.
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Voor Q« 1 ,A = 0 is ook aan de benadering voldaan.

Bovenstaande zijn de Raman-Nath-condities.

Q«1 houdt in dat b = geluidsfrequentie niet te hoog.

L = weglengte door geluid niet te groot

(1= 0 betekent dat de hoek van invalo(= 0 (2.32)

Verder moet ook gelden dat n2I «1 en n
2

I ~ 0 voor n ~~,d.w.z. dat,n n
tenminste voor de hogere orde diffractie-bundels,de intensiteit snel

moet afnemen.

2.4.2.0plossing van de diffractie vergelijking voor zuiver sinus-vormig

geluid.

In 2.1 hadden we deze vergelijking (2.18) afgeleid.Onder de bovenstaande

houden we dan over: dA ( Jn v
---A -A =0
dy 2L n-1 n+1

condities

Hieraan wordt voldaan door Bessel-functies van de eerste orde,

v
met a = [

De algemene oplossing is dan te schrijven als A (y) = J (~)
n n L

Met de randvoorwaarden An(y) ={6 v~or ~:~ geeft dit

2
A = J(v) en I = Jn n n n

2.4.3.I<orte beschouwing aan de hand van de algemene golf-theorie.

De golfvergelijking van een zich,in een medium met brekings-index Po

voortplantende vlakke lichtgolf kan geschreven worden als:

... i(wt - ky)
E = E.e ,met k =golfgetal

We zullen nu onderstaande figuur bekijken (fig. 2.6)

------ lj

JA"k sin 81·
fig. 2.6.

(2.35)
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Stel dat de amplitudo van de lichtgolfOP de z-as gegeven is : E = A(z).

Volgens het Huygens-principe is dan ieder punt van de lichtgolf op de

z-as de bron van een nieuwe sferische golf die zich in aIle richtingen

voortplant.

Op voldoend grote afstand van de z-as , is dan een relatie te vinden

tussen A#(e) en A(z) nl.:

A#(8)

400

j () -ikz
= A z .e sin 8 .dz
-00

en met ~ = k sin B

co

A#(ry) = / A(z).e-irF.dz.

-aD

(2.36 a)

co

Mits fi~(z)12.dZ = l~oo geldt dan ook
-r;t)

00

A(z) =jA#(rJ,).e+i?Z.drt. (2.36 b).
,_00

Het geluid werkt als een zuiver fase-tralie,want t.g.v. p(z) = Po + ~1(z)

treedt een periodieke variatie van de fasehoek op:

$ = RLPo+'kLP1(z). Voor A(z) kunnen we dan schrijven

A(z) is periodiek,dus is A#(~) discreet met A#(~) +0 voor n = ~,vgl.(2.5)
Po

"Door dit discrete karakter van A(~) gaat de integraal over in een

sommatie over aIle n , en met v = kLP1 sin bz krijgen we((2.36 b) + (2.37))

Dan is A = J (v(z)' vgl. (2.34)n n
Bovendien is aan te tonen dat C# = 1 en An re~el,dus geldt:

of in matrix-notatie
<>'

cos{v(z)} = 2.: An(~) .cos nbz
1'I",-tP

l~=~
~ = cos{v(z)} voor equidistante Zi ' i = 1,2, ••• ,n

N.B. cos{v(z)}is een directe maat voor {P1(z)}

(2.38)

z = O· 2 = R.
o ' n
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a = A =1:~ (I gemeten lichtintensiteiten)n n n n •
M =cos nbz. Als ~ ena evenveel elementen bevatten,is M een regu-

z,n -1
liere n x n-matrix,waarmee we door M te bepalen bij een gegeven

geluidsgolf het diffractie patroon kunnen berekenen.

.... -1
a = M • V

2.4.4. Oplossing van de diffractievergelijking voor niet monochro

matisch geluid.

Als we de fasetermen van de diffractievergelijking (2.17) buiten

beschouwing laten,dan is aan te tonen dat aIle oplossingen van deze

vergelijking aan de volgende recurrente betrekking voldoen

~ svsy rA + A 1 = 2.n.A
L: L l n-s n+sJ n

.s~1

Door y = L te substitueren vinden we de amplitudines van de diffractie

maxima in de nieuwe recurrente betrekking

oD

~s.vs
s ~ I

[ 1A + An-s n+s = 2.n.A
n

Voor aIle n krijgen we dan in matrix-notatie:

met a = s.v ,
s s

b = 2.n.A
n n

M = A + A •n,s n-s n+s

( -1 )Met behulp van pseudo-inversie omdat M niet bestaat kan : berekend

worden nl.:
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2.4.5. Korte toelichting op de nummerieke verwerking van de meetgegevens.
------,--.---._---------_._.. ----------.-.-'""--------------------_.-------------

8ij het meten van de geluidsbunrJel worden ~oor de opeenvolgende equi

distante scans,de intensiteiten van de diffractie maxima gemeten.Dit

gebeurt op een x-y -recorder.Deze intensiteiten worden op ponskaarten

getypt en vormen de data voor de computer verwerking.

Uitgangspunt bij de verwerking is nu dat het geluid~ monochro

matisch is,derhalve wordt vgl. (2.42) gebruikt om{vs}te berekenen.

In onderstaand vereenvoudigd schema ziet men de verwerking(fig. 2.9 a,b)

~ ~ n N { In}, scans'

{'fin}

+
teken van

VI."( -to
n -

{Il 1
l:l

M ~

bepalen {An}

+ * 2.n

pseudo-

inversie (M
T

M)
T

M = Tr.

, Tr

*
{b}={2.n. An}

s =,
l3J N ,interval,temp ('"l.sym.

r-_........._=sg_ans 'tv,.:1'
Abel
trans
formatie

r--"--=.,{k J-l.)= A{vJ(}
~ 11k k golfgetal v/h licht

kwadra

teren

.-----~{}J;}
• K(T) K(T) mat.konst.

print.

__.ffi= T r.o{bt
* 11 s

print,

plot.

Uit de grafiek wordt het

symmetrie-punt op het oog

bepaald.Dan komt programma ~

fig. 2.9 a,b

Voor uitgebreide informatie over de hier behandelde theorie zie litt. 1
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Hoofdstuk 3. Besehrijving van de meetopstelling.

Onderstaande figuur geeft een prineipe-sehets van de meetopstelling (fig 3.1)

foto-eel

+
versterker

x-y-reeorder

beweegbare spleet

len

+

bundels

probe

z

euvet r
x diffraetiefy

r.f
genera~

By

vennogens

optiek.

x
t t

pos.spleet/intensiteit

fig. 3.1.

In deze figuur kunnen we het volgende onderseheiden:

1) het optisehe gedeelte,

2) het akoestisehe gedeelte en

3) het verwerkings gedeelte.

ad 1) Het optische gedeelte:

( /
2 .

Als lichtbron dient de laser straalbreedte 1 e = 0.65 mm.,vermogen 5 mW.,
golflengteA. = 6.328.10-7 rn).
Aangezien de laserstraal breed moet zijn t.o.v. de golflengte van het

geluid,gaat deze door een straalverwijdings-optiek (1.5 x ).Zou de licht

straal nl. smaller zijn dan de golflengte van het geluid,dan treedt geen

diffraetie op.Als de bundel te br~p.d wordt,dan is het oplossend vermogen
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onvoldoende om de maxima nog onderling te kunnen onderscheiden.

In het cuvet gaat het licht loodrecht door het ultra-geluid,waarbij

diffractie ontstaat.

De lens is nu zodanig geplaatst,dat aIle orde-maxima afgebeeld worden

op de foto-diode van de "1ichtversterker~'•

ad 2) Het akoestisch gedeelte:

Dit bestaat uit een r.f.-generator,die een vermogens versterker stuurt,

waarvan de probe van de ultrasone-transducer zijn spanning betrekt.

De positie van de probe,d.w.z. de afstand t6t -en de hoek met de licht

straal (in y-z-vlak) kan worden ingesteld met een mechanisme.8ovendien

wordt ook de vertikale positie (z-as) hiermee ingesteld.

Dit in verband met het feit dat de Raman-Nath condities inhouden dat het

licht loodrecht door het geluid gaat.

In de opstelling is dit te controleren door die stand van de probe te

zoeken waarbij het grootste aantal maxima optreedt.

Het cuvet is gevuld met gedestilleerd water en aan bodem en twee zij

wanden voorzien van dempingsmateriaal (para-rubber) teneinde reflecties

te voorkomen.

Afmetingen van het cuvet zijn: 20 x 15 x 10 cm.(x,z,y).

ad 3) Het verwerkings gedeelte:

Het verwerkings gedeelte bestaat uit een spleet, een foto-diode met

verst~rker en een x-y-recorder.

De spleet die door een kleine elektromotor wordt aangedreven,laat,als

deze in de z-richting omhoog of naar beneden gaat,successievelijk de

orde-maxima door,zodat deze,ieder afzonderlijk,tijdens deze beweging

gemeten kunnen worden.
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Tekening van het spleet-mechanisme fig. 3.2.

totale hoogte ca. 25 em.

1 wagen.

2 wagengeleiding

(staaf met tJ -profiel).

3 micro-switches

(autom. eindstop).

4 motorpoelie

5 aandrijfsnaar + spanveer.

6 potentiometer(x-as sturing).

? kogellagers.

8 bevestiging van wagen

aan aandrijfsnaar.

9 besturingsprint •

10 ruiter op optische rail.

11 spleet.

it

8

9

.-- -----1

- -- - - - - - - -,-------I--!--+-~""-/

U
i~\ i ,

: ; ,
- ---- 1--=..c=---4--+-+---'

~~6

11 --I=i.~==::::t::;,
I ~

.J:::. -: -_-_-=~ ~---4--I-+.......;.>t7/1

r

1

Zoals uit de tekening blijkt,loopt de aandrijfsnaar van de wagen 60k

om de potentiometer-as,hierdoor is de verdraaiing van de potentiometer

rechtevenredig met de verplaatsing van de wagen en kan dit gebruikt

worden om de x-ingang van de recorder te sturen.
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Schema van de motor-en x-as sturing fig. 3.3.

+ 5V - (voeding)

D
680 JF

--{.....-...--;

5 k.

a) vooruit.

b) achteruit.

d.c •..lmotor
I
!

",,. x-as.

Lmicroswitches.1-- _

fig. 3.3.

De microswitches schakelen de motor bij de aanslag uit.

Wordt de spanning met de schakelaar S omgekeerd dan overbrugt de diode

het open kontakt en kan de motor weer lopeno

De d.c.-motor is voorzien van een vertraging van 7200 x omdat,wanneer

de spleet snel beweegt,de recorder het signaal van de y-ingang (intens.)

niet meer kan volgen.

De diode 0 en de elco zorgen ervoor dat het inschakeleffect van de motor

niet doorwerkt in de spanning over de potentiometer.

De "lichtversterker".

Deze bestaat uit foto-diode en een 10 x versterker.

De foto-diode is geschakeld als foto-voltaische cel en geeft dan een

stroom af die rechtevenredig is met de lichtintensiteit.

Het I.C. werkt tevens als low-pass filter t.g.v. interne frequentie

compensatie,en heeft een lage uitgangs-impedantie.
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Schema van de lichtversterker fig. 3.4.

100SL

fig 3.4.

::>---.---0 y-as.

Het IC L141 werkt tevens

als low-pass filter nl.:

6 dB/okt., f = 10 cis
c

De totale meetfout van het verwerkings gedeelte is< ~ .Hierbij zijn

meegenomen de eventuele lineariteits-afwijkingen van de foto-diode,

het strooieffect van het licht t.g.v. de spleet,ruis en drift van het

IC,en niet te vergeten het aflezen van het signaal op de x-y-recoder.

De grootte van de meetfout komt te voorschijn als spreiding in de meet

waarden van de orde-maxima.Deze meetwaarden zijn een uitstekende test

voor de lineariteit van de foto-diode en versterker.Immers bij verschil

lende reeksen van orde-maxima moet de totale intensiteit weer gelijk

zijn aan die van de oorspronkelijke lichtstraal.

De x-y-recorder registreert zoals reeds eerder gezegd het diffractie

patroon.Hieronder een voorbeeld. fig.3.5 •

... ,
-I

-'1
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Hoofdstuk 4.0ntwerp van een 2r0be voor PXE-S~nsducers.

In hoofdstuk 2 hebben we eisen gevonden welke moeten gelden voor de

geluidsbundel als we volgens de optische methode willen gaan meten.

Die eisen waren 1) cilindersymmetrische geluidsbundel,

2) geluid moet zich als een vlakke lopende

golf voortplanten.

Daar komt van elektrische kant bij:

3) kristal moet een gelijkmatig impedantieverloop

hebben rand de te gebruiken zend-frequentie.

Voor een zo groot mogelijk toepassingsgebied is het bovendien wenselijk

4) om akoestische vermogens tot ca. 1··~ 2 Watt te

kunnen produceren.

4) heeft tot gevolg dat

S) voldoende koeling van het kristal gewaarborgd

moet zijn.

De kristallen die zijn gebruikt,zijn van PXE-S materiaal (Philips).

De diameter is 10.0 mm.,dikte O,S mm.,resonantiefrequentie ca.4.0 MC/s.

Deze frequentie komt overeen met de kristaldikte van een ~A.

Bij het ontwerp van de probe is rekening gehouden met de wenselijk

heid om de kristalhouder (kop) op eenvoudige wijze te kunnen verwis

selen,ook was reeds uit voorgaande onderzoeken bekend dat een impedan

tie transformator nodig zou zijn om een aanpassing te krijgen aan de

ter beschikking staande vermogens versterker (litt.3 )

Het lag dan ook voor de hand om deze trafo zo dicht mogelijk bij het

kristal te plaatsen nl. in de probe.

De transformatie-verhouding werd bepaald op grand van metingen van het

polaire diagram (i.e. admittantie diagr.),dat m.b.h.v. een vector-volt

meter en een aanpassings-unit voor een x-y-recorder gemaakt kon worden.

Hoewel het plot van de recorder quantitatief niet zo betrouwbaar bleek,

gaf het toch een meer gedetailleerde informatie dan de meetwaarden van

de vector-volt-meter,aangezien binnen relatief korte tijd een zeer groot

aantal meetpunten geplot kon worden.Daarom is bij de metingen van het

dynamisch gedrag van verschillende typen kristal-koppen het plot steeds

uitgangspunt bij het onderling vergelijken geweest.
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De eonstruetie van de probe op ware grootte(zie fig 4.1J

In deze figuur zien we ook de kristal-kop met 30 mm. perspex-baeking.

HOUDER KRISTAL-KOP

messing

B.N.C. trafo

aansluitdraad

perspex

N-27 eonn.

.' "Ix-tal

perspex t
aansluitstrips

aIle afmetingen in mm.

fig.4.1.

Op grond van de eerste meetresultaten (plots) waarbij ook op de T.H.

vervaardigde kristallen gebruikt werden,is voor de trafo eerst een

wikkelverhouding van 9:2 gekozen.Deze bleek aehteraf voor de Philips

kristallen te hoog te zijn en is later veranderd in een wikkelverhouding

van 6:2.

In onderstaande figuur is het polaire diagram van een ongemonteerd

kristal te vinden fig. 4.2. (zie ook litt. 4.)

'-.,0
Admi~tantie diagram

y = 0.13 mho.

Z = 7.8 ohm.bij 4.15 Me/s.

zonder trafo.

Re-
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Om een idee te krijgen van de invloed van de backing op het elektrische

gedrag,is een aantal koppen gemaakt te weten:

kristal gelijmd op perspex cilinder

kristal gesoldeerd op messing cilinder met kegelvormig uiteinde

4)

5) "vrij" opgehangen kristal

6)

1) kristal gesoldeerd op messing cilinder 10 $ x 8 mm.

2) kristal gelijmd op perspex cilinder 10 $ x 7 mm.

3) hetzelfde kristal als in 2),nu echter achtervlak van het perspex

opgeruwd.

10 ~ x 30 mm.(opgeruwd)

Van bovenstaande typen is daarna een admittantie diagram gemaakt.

Bij aIle montage methoden moest er op gelet worden dat bij het sol-

deren van de aansluitdraadjes het kristal niet boven de 140
0
C.werd verhit.

Gebeurt dit weI dan kan gedeeltelijke of gehele depolarisatie het gevolg

zijn.Oe massa van het soldeerpunt moet bovendien klein zijn i.v.m.de akoes

tische belasting.Ook moet dit punt zo vlak mogelijk zijn,omdat anders

fase-verschillen aan het kristal-oppervlak kunnen ontstaan,die dan bo

vendien nog de rotatie-symmetrie kunnen verstoren.

Als aansluitdraadjes zijn zeer dunne (0.05 x 1.0 mm.) zilverstrips

gebruikt die bovendien een lage weerstand hadden (30 mSl Icm.).

1) kristal gesoldeerd op messing-cilinder zie fig 4.3.

tIm

"',perspex
'\ ~. x -"tQ I,

rnl:'SSln~
r'_ ,/. /0,
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Het frequentie-gedrag van dit kristal is zeer onregelmatig,dit heeft,zo

als in 2) en 3) zal bIijken,zijn oorzaak in mechanische subresonanties.

2) en 3) kristal met perspex-backing 10 lJJ x 7mm .zie fig. 4.4.

<jla~,. ':J.)

'jt'rl.Aw£'l3)

ae ...u",,~·'..<'·'..'I·~ ... . - )I-tal
'.

. "'., / .. ",

,
rm.

~'ii"

--'___ I

6/7-

In 2) vertoont het admittantie diagram een systematische afwijking

t.o.v. de cirkel.Het bIijkt nl. dat bij discrete frequenties,waartussen

een vast frequentie-verschil bestaat,lussen optreden op de cirkel.

De oorzaak hiervan is het ontstaan van staande golven in de backing,zodat

de akoestische belasting van het kristal bij deze frequenties verandert.

De Ius is in feite een kleine cirkel die gesuperponeerd is op de grote en

wordt veroorzaakt doordat voor deze bepaalde frequenties een mechanische

resonator op het kristal is aangesIoten.Deze frequenties treden steeds
~a\\I~

op als ~golfIengte (of een veelvoud hiervan) in de Iengterichting van

de backing past.

In 3) zien we het gedrag van dezeIfde kristal-kop nadat de achterzijde

van de backing opgeruwd is m.b.h.v.de punt van een soldeerbout.De opper

vIakte ruwheid Iig t in de orde grootte van de Aavan het geluid in pers-

pex. Hierdoor worden de reflecties onderling ui t fase gebracht en is de invIoed

hiervan op het kristal mi~der groote
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4) kristal met perspex-baeking(30 mm lang) geruwd zie fig 4.5.

f in Me/s.

Admittantie diagram

\
Ae ........-I-------------------------te.....,,-----....:..=-

4,1

Dit kristal vertoont een gelijkrnatig gedrag;de beinvloeding door me

chanische resonanties is te verwaarlozen.N.B.de struetuur wordt fijner.

Dit komt omdat de backing langer is geworden.

5) "vrij" opgehangen kristal zie fig. 4.6.

Admittantie diagram.

38---'«1
\ f in Me/s.

ig. 4.6.



- 28 -

Dit kristal is aan de voor-en de achterkant door water omgeven;ken

nelijk dempt het para-rubber op deze korte afstand toch niet voldoende

om de refleetie en daarmee de meehanisehe resonantie te voorkomen.

Ook hier treden op regelmatige frequentie afstanden de resonanties

op (A f 50 - 60 I<cl s).

6) kristal gesoldeerd op messing eilinder met kegelvormig einde.

zie onderstaande figuur fig. 4.7.

Admittantie diagram

I x-ial

f in Mel s.

messing

perspex

___ Re
--------------,-;/------~

fig.4.7.

Op grond van bovenstaande besehouwingen is gekozen voor kop 4),daar

deze het gelijkmatigste admittantie verloop heeft.In tegenstelling

tot bij de andere koppen,zal hier de kans niet groot zijn dat door

de impedantie variaties rond de zendfrequentie de spanning zal flue

tueren als de frequentie iets verandert.

In theorie zou het polaire diagram een eirkel moeten zijn.Dit is af

te leiden uit het elektrisehe vervangingssehema.Kijken we naar het

gedrag rand de resonantiefrequentie dan kunnen we hierbij het volgende

vervangingssehema gebruiken (zie fig 4.8.)
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fig. 4.8.

c =o
R =o
C = mechanische capaciteitm
L = mechanische massa

m
R = mechanische verliezenm
RI~ afgegeven energie (akoestisch)

Het admittantie diagram ziet er als voIgt uit fig.4.9

--+ Re

fig. 4.9.

De verschillen in vorm tussen deze theoretische figuur en de admittantie

diagrammen van de figuren 4.2 tim 7,worden veroorzaakt door:

a) de lussen t.g.v.resonanties in de backing

b) ellips-achtige vervorming t.g.v.de aanpassings-unit voor de

x-y-recorder (x-en y-versterking niet gelijk)

c) invloed van de transformator (zie verschil in eerste doorsnij

ding met de reele as bij 3,7 en 4,2 MC/s voor resp. 9:2 en 6:2

als wikkelverhouding voor de trafo .'zie fig. 4. 6 en fig 4.5.)

ad c) de invloed van de trafo is moeilijk quantitatief te berekenen,daar

er door de trafo nieuwe afgestemde kringen ontstaan,waarvan met name de

componenten vanhet kristal moeilijk te bepalen zijn,hetgeen ook geldt
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voor de spreidings-zelfinductie van de trafo.

Zoals op bIz. 23 gezegd,hebben de diagrammen gediend om een gedetAil

leerd beeld te krijgen over het dynamisch gedrag van de kristallen bij

verschillende soorten backing.Quantitatief is de betrouwbaarheid hiervan

niet zo groot.Daarom is de impedantie en de fase als functie van de fre

quentie vervolgens nog m.b.h.v. de vector-voltmeter gemeten.Daarbij is

de volgende schakeling gebruikt zie fig.4.10.

trafo uit meetschakeling

v = 0,2 V (konst.)
a

gen.

r----'----1mt----.

probe met
Imp. il'"Olfo

fig.4.10.

vector-voltmeter

~ = fase-verschil tussen Va en Vb.

RV
Im(Z)=

a
sin cjl.

Vb
RV

Re(Z)=
a

cos 41 ••
Vb

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in fig.4.11. en 4.12.

zie bIz. 31
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Hoofdstuk 5.Akoestische metingen met beh~lp van diffractie.

1) In fig. 5.1 blz.3n staan het re~el elektrisch opgenomen vermogen en

het relatief akoestisch afgegeven vermogen uitgezet als functie van de

frequentie.Oaar met de bestaande apparatuur waarmee de diffractie ge

meten wordt geen diffractie ontstaat wanneer het ulta-geluid erg zwak

is,(komt overeen met spanningen onder ca. 2 Volt voor de probe),en de

vector-voltmeter daarentegen geen spanningen boven 1 Volt mag hebben,

zijn de resultaten afkomstig uit respectievelijk een meting zoals in

het laatste deel van hoofdstuk 4 beschreven ~n een meting m.b.h.v.dif

fractie.Bij deze laatste is het diffractie-patraon gemeten voor slechts

e~n waarde van x,tw. die x behorend bij het midden van de bundel (vandaar

relatief vermogen).

In deze figuur valt op te merken dat de toppen van de grafieken 0,1 MC/s

uit elkaar liggen. Op grand van de akoestische kromme is echter besloten

om bij aIle verdere metingen 4,1 MC/s te gebruiken.

bIz. 34 staat v als functie van de V b uitgezet.pro e
Aangezien v = kLu en u :: V b moet er een lineair verband bestaanr r pro e
tussen v:: Vb.pro e
We zien echter in de grafiek dat voor spanningen boven ca. 17 Volt dit

lineaire verband niet meer blijkt te gelden.

Oit kan volgende oorzaken hebben: a) luchtbelvorming aan het kristal,

b) spanningsinstabiliteit van de

vermogensversterker,

c) thermische effecten in de vloei

stof dicht bij het kristal.

Het probleem van luchtbelvorming kan vermeden worden door het water

te ontgassen,bovendien treden de luchtbellen bij spanningen onder ca.

10 Volt,zelfs bij niet ontgast water,niet of nauwelijks op.Oaaram is

bij de hierop volgende metingen een spanning gebruikt van 8 Volt.

Evenals in 1) is bij deze meting aIleen door het midden van de geluids

bundel gemeten.
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5.3) Metingen van het diffractie-patroon t.g.v.geluid op 10,30,60,80 mm. -s.f

stand van het kristal.Er zijn ca. 30 meetpunten per bundeldiameter.

In de figuren 5.3 tIm 5.6 staat de curve v = vex) uitgezet voor

de afstanden 10,30,60, en 80 mm. tot het kristal.

Hieruit moge blijken dat in het near-field (nl.10 en 30 mm.) de curven

asymmetrisch zijn.Het is dan ook onjuist (vanwege de symmetrie-eis aan

de bundel) om hier een symmetrie-as aan te geven.Oit heeft echter als

onplezierig gevolg dat de akoestische intensiteit in deze gevallen niet

bepaald kan worden.

De asymmetrie komt in het near-field volledig tot uiting,en kan ver

oorzaakt zijn door bijvoorbeeld de aansluitstrips met soldeerpunten.

Bij de curven van v = vex) op 60,80 mm. afstand is,op het linkse

staartje van 5.6. na,wel voldaan aan de symmetie-eis,bavendien zijn de

curven opvallend gelijk van vorm.De totale intensiteit in de bundel is,

zoals na berekening ook blijkt,gelijk nl. 161 en 163 mW.

Het rendement van de probe blijkt zonder meer goed te zijn =13 ~.

In fig.5.? staat I = I(r) uitgezet,voor 60 resp.80 mm •• Het blijkt dat

de divergentie van de geluidsbundel op deze afstanden betrekkelijk klein

is.De cilinder-symmetrie wordt in het far-field aardig benaderd,hetgeen

komt omdat de asymmetrie-effecten hier enigzins uitgemiddeld worden.

Bij de berekening van v ~ vex) is ook nog bepasld hoe groot de bijdrage

van de hogere harmonische vervorming is.Uit onderstaande figuur blijkt

dat de 2e_en de 4e harmonische toenemen,de 3e_en de 5e harmonische nemen af.

Dit is in overeenstemming met de theorie dat de geluidsgalf vervormd

wordt als de afstand toeneemt (zgn. "finite.waveJamplitu~;''').

Het afnemen van de 3e-en 5e harmonische komt daardat de demping 0( :: freq.2

3

2

gemiddeld percentage vervorming

in vex) als functie van de afstand.
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Hoofdstuk 6.Conclusies.
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f

De probe,die een goed rendement heeft (13 ~),blijkt buiten het near

field redelijk aan de eisen van cilinder-symmetrie te voldoen.

Bovendien is de probe geschikt vaor vermogens tot ca. 2 Watt.~r kunnen

zich dan echter problemen voor doen t.g.v.luchtbelvorming aan het kris

taloppervlak.Door het water te ontgassen kan dit voorkomen worden.

Thermische effecten dicht bij het kristal kunnen echter lastiger ver

meden worden,de vloeistofstromingen die hier uitvoortkomenkunnen op

een gegeven moment het meten onmogeli jk maken.

In het near-field voldoet,zoals gebleken is,de geluidsbundel niet meer

aan de zware eis van cilindersymmetrie.Dit heeft tot gevolg dat de v=v(x)

curve asymmetrisch wordt en daarmee ongeschikt voor verdere verwerking.

Hierbij komt dan naar voren dat de verwerkingsmethode geen enkele betrouw-·

bare uitkomst kan geven voor de akoestische intensiteit en daarmee is de

informatie dan onbruikbaar geworden.Hoewel v(x) berekend kan worden,gem.
geeft dit nl. tach geen informatie omtrent I (totaal vermogen) ,want er isa
geen verband tussen (v(x) )2 en I .De aanname is dat '-de -e~"-dimen-

gem. a '
sionale informatie,dankzij rotatie-symmetrie,met de Abel-transformatie

omgezet kan worden in een twee-dimensionale informatie,vanwaaruit dan

de I = I(r) berekend kan worden.

Wat betreft het verwerkingsmechanisme kan gesteld worden dat dit li

neair werkt en oak in de praktijk goed blijkt te voldoen.

zie ook de noot op pagina 42.
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~oofdstuk 7.Aanbevelingen.

Naar aanleiding van het feit dat bij een asymmetrische curve v = v(x)

geen enkele bruikbare waarde voor I(r) te voorschijn komt,zou het aan

te bevelen zijn om na te gaan of het mogelijk is om het verwerkings

programma zodanig te wijzigen dat tenminste nog het totale vermogen

van de bundel te berekenen is.

Oak is het belangrijk dat het cuvet,waarin het kristal straalt,van

een betere demping wordt voorzien,omdat,zoals in de Schlieren-opstel

ling gebleken is,onder sommige hoeken van het kristal met de verti

kaal toch reflectie optreedt.

De positie!nstelling van de probe verdient ook duidelijk verbetering

omdat deze in de huidige situatie eigenlijk te licht is uitgevoerd.
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Bijlage 1 lijst van gebruikte elektronische apparatuur.

1.Bridge oscillator

2 Elektronic counter

3 Vermogens versterker

4 Voedingen

5 l Lichtversterker"

6 Spleet-mechanisme

7 Probe voor transducer

8 Laser + vosding

9 Vector-voltmeter

10 X-y-recorder

:Gen.radio corporation

type: 13D-A

:Hewlett Packard.

type: 5245 M.

:Geheniau (Stage-opdracht'73).

:Oelta Electronic

type:0030-1 en 010.

:eigen ontwerp.

.. ..
n .. -

:Spectra Physics

type: 120 Stabilite + 256.

:Hewlett Packard

type:8405 A

:Hewlett Packard

type: 1135 A.
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Noot:

Men kan een twee-dimensionaie functie I(x,y) principieei niet berekenen

uit een een-dimensionaie gemeten functie v(x), tenzij apriori informatie

omtrent I voorhanden is (b.v. I ~s symmetrisch). De functie v(x) opzich-

zeif houdt voor deze berekening onvoidoende informatie in.

Uit de gemeten functie v(x) kan wei worden berekend vgem. over
en daaruit de over de bundei gemiddeide brekingsindexvariatie

Daar echter de reiatie tussen I en p niet-iineair is (I::p
2
),

niet uit p worden verkregen, zonder apriori informati~overgem ,
te van de functie I. Daardoor kan ook I I x bundeidoorsnede niet

a gem
uit p worden verkregen.gem
Conciusie: in een niet-symrnetrische bundei kunnen noch I(x,y), noch I

a
uit v(x) worden berekend, tenzij andere apriori informatie over I voorhanden

is.( b.v. gegevens over aard en mate van asymrnetrie).

Het is bovendien gebieken technisch zeer moeiiijk te zijn een probe te

maken, waarvan ook het near-field cyiinder-symrnetrisch is.

Deze combinatie van factoren biedt dus nog wei wat moeiiijkheden.

M.Stapver .
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