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1 Salll"v,tti,PI

M.t behulp Y8JI lopeDd••cou.ti.... 'SOlYeD in h.' trequ_tt.S'.b1ecl

YO 10 Me tot 60 Me ••rd d. Il.ChaDi.Ja. dHpinc e-.t- 1a .eaId1.etal11j.

terri.' MnzF.3-XO~. n. v.rschilleDde ......t.ll1Jl..n .areau x • OJ 1;

1,25. 1.4; .n 1,6.

In lIap.ti.t .erd d. depi.gpielt gevond.n bi3 d. t_pw.tuv .....

V.r••ij-ordell1ng 11~K. De demp1q wordt toeg••hrev_ au d. react1.

Fe3+ + F.2+~ F.2+ + r.3+ op de oct.ed.rpl••t .... D. d1••1pat1e 1. h.t

gevo1g van de " hoppina n YaD elektron.n.

Bi.1 man,auterriet vertoonde d.....nat.l11ng x = 1 8•• p1ek 1n d.

deap1n•• De aamenste111ng.n x • '1,25; 1,4; en 1.6 hadden eaD demp1n,__

pitkb1j ongev.er 355-K. Gebru1k makend van de Arrh••iuar.latie

T ="'t 0 exp ~ wrd gevonden E :II 0.42 eV ell To = 2,3.10-14 .eo. nit

re1axatieproce. we~d toegeachr.ven aan de react1e op d. octaederplaat••n

Fe3+ + Mn2+c. Fe2+ + Mn3+ + E •
- g

.. .
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'6 1n1,191al

Siads d. t •••d•••reldoorlo, is d. b.laRgst.llin« voor yertra,i.,a

lijn.n voortdur.n4 toegenoaeD. Een vertrac1nga1ija i. ... ~..... dat
een elektri.ch Sipaal in d. tijd Yertraa,t. M•••tal 1. 4.'~n...

lijn u1t~.vo.rd ala vierpool. Aan d. uitgangakl__ v..._~.' ~

zeltde signaal all dat .at .r.&an de lngu.gaklHllen ••" to.......,..
echt.r enlg. t1jd lat.r.

Voor het verYaardlgen van een v.rtrag1ngalijn ken JIl.n Il.t .t~'r1..-.
cOllponenten volstaan. Het bez.aar van d.se method. 1, dat d....1'-14

van het 81gaaa! 1Jl de grootte orde van de llchtsnelh.ld l11t. so4a'
het gehele s1st.em aanzlenl1jk. ar..tingen krijgt ala een sr.,.
vertrag1ngstijd ge••n.t ls.

In de meest. vaat. stotten 1. de propagatiesnelheld van a••Utlaohe

golven ongeveer honderddulzend. lIaal zoklein als de licht_8lhatfl.
am deze reden .ordt blj een vertrag1ngslljn voor groter. v.rtral1Dcet1jden

steed. aen vaat ot vloeibaar lIedlum gebru1kt waarin de vertraciag

tot stand komt. Ret 1s dan nodig om een ollLZetmeehu.lsme te pb1'1l1kea

dat het elektrlech .ign.a1 omzet in .echanlsch. trilllnpn en oageklU'C.
Blj de conatructle van mechanlsch. vertragingslijnen dOeD zich .eD

aantal moellljkheden voor .aarvan sommige karakteristiek zljn voor h.t

materiaal dat ale vertragend lIedlum wordt gebru1kt. Anderzljd. lever..

deze karakteristleke versch1jn8elen van het vertragende Ilediua lntoraat1.

over de elgenschapp~n ervan.

Deze methode van onderzoek wordt in dlt veralag besproken.

Ret is zinvol .en splitslng te maken tu.een het onderzoek ••t

lopende acoustlache golven, en dat .et
..

ataande acousti.che golven.

Beld. method.n hebb'D elg.n voor en nadelen.

Sl.ehta drle grootheden l.v.r.n lntormatie over de .1genaobapp.n van

het onderzochte ..t.rl.al:

de gelu1d.snelh.ld.

d. de~plng van acoustisch. golv~ en
. de reflectle. van acoustlsche golv.n.

Reflectles tred.n op blj .en v.randerlng van de lIechanlsch. 1ap"~tle.
dat is bij ··.·en elndvlak van ••n etuk mater1aal, maar ook bij .abe....

en hoI t.n: ·In h.t algelfteen bij een lnh~.ogenltel t van d. 8u•••tel11a«.
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Het eigenlijke onderzoek be*'aat ult het meten van de geluidsanelheid
en de demping in eenkristalllja t.rrlet.

Teneinde de meetmethode t. t.sten en de m.~tresultatea van reterenti..

punten te voorzien word.n alle ••tlalen ook aan k.artegl•• ultgevoerd.
De acoustische eigensehapp.n yan kwartsglaa zijn betend.

Van terriet i8 het bekend dat het een &antal mech..iache d..~..

mechanlsm.n heett, d~. optr.den blj ~er.Ch111ende ' ..p.r.turea.
Blj dergelijke proceasen neemt de acoustische d..ping ploteelin.

aanzienlijk toe. Ook ia de seluidsanelheld daar niet constant.

Metingen met staande golven worden &an kleine boll.n uit.-.o_rd,
wsarin een afschuittrilling wordt opge.ekt. Voor veraah111.ade tre

quenties zullen resonantie pi8ken optreden••aarvap de resonant1e
trequentie bepaald wordt'door onder andere de straal van de bol en de
mode van de trilling. De breedte van eea resonantie p1ek 18 e.....t

voor de acousti8che verliezen.
Metingen met lopende golven .orden uitgevoerd aan stukj.a aateriaal

met evenwijdige eindvlakken. Er wordt'een gemoduleerde hoogtrequent

puls het materiaal ingestuurd. die reflecteert, en na t .....al d.

looptijd weer opgevangen wordt doOr het elektro.echaDlsch. om.ettlnge
systeem. De looptijd bepaalt de geluidssnelheid en de afn..e van de

intensiteit de acoustische verllezen.
Een plotselinge toename van de acoustische verliezen al8 funeti. vaa

de frequentie kan het gevolg zijn van ee~ korrelstructuur. zoals die
bijvoorbeeld in metalen optreedt. Eenkristallen hebben in principe

geen korrelstructuur.
In dit verslag worden metingen met lopende golven besproken.
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3 De constructie van .en ret. pul8g~er.tor

In het begin van het onder.oak bestond behoette aan ... generator

die hoogfrequent pulsen levert ••en zogen.~ solttre1ngen...tor d1.
:t:

het volgende 8i aal ievert:

'T. -T. ==== _
T,

De tijden TI , T2 en T
3

moeten iDstelbaar zijn. De kleinete ••&rd. van

T1 moet overeenkomen met een frequentie van 60 MHz.

Een reeds bestaand ont.erp ward verbeterd door het gebe.l ••t vermo~eft..

penthoden uit te vaeren, waardoor een grotere u1tganrsapaan1ng~

verkregen.

De werking 18 als voIgt:

Ann een in de bandel verkriJ.bare gen.rator wOrden n.gat1eve gel1jk
spann1ng8pul~en ontle.nd. Deze pulsen hebben een amplitude van -40 Volt

en een instelbare lengte en herha1ingsfrequent1e. Met deze plsen wordt

de r,f,pulsgenerator geetuurd. In de ruetstand staat but. I, da schakel

buis geheel open. Vcrvol,ene krijgt het eerste rooster -40 Volt.

De kathode volgt daze spanning en de L-C-kring slingert uit omdat de

dichtgedrukte schakelbu1s de kr1ng nauwe11,1ks dempt. De o8cillatorbuie,

buiB II, zet de slingering voort. De kathodevolger, bu1B III, d1ent oa

de 1nwendige weerstand van de generator te verlagen en de goede ••tkin.
onafhankelijk te maken van de bel••ting.

'"lf~
..~.V

1 1I

ELIJ

verw18selbare epoe18et

m

EL!'t
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Een theoretische benadering van d~ werking van de 8chakelbul.

word t gegeven in appendix 1. merb1j is veronderste1d d.t de L-e-kriq

t1jdens de negat1eve ge11jkepann1ngspuls onderkrit1sch 18 ged..Pt en

in de ruatatand overkrit1ech is ged..pt. ott deze af1e1d1AJ b113kt dat

de uitgange8pann1ng afnee.t met toenemende frequent1e.

4 Meting van ge1u1daanelheden

De in het volgende beschreven methode om,een gelu1ds8nelhe1d t.
meten in een vaste ·stot is .envoud1g u1 tvoerbaar en Ievert 8Jl~ ••

resultaat. De geschatte onnauwkeur1gheid 18 ongeveer twee pro•••t.
A.an een blokje aateriaal, het t~eamplett m..ten t.ee vlakke en ....

wijdige e1ndvlakken worden geelepen. Op een van de e1nd vlakkea ..~t

een pilzoelektr1sche tranducer aangebracht met een geschikt pIaka14del.

De transducer wordt aangesloten.aan de reeds beschreveb r.f. pule

generator en aan een oscil1oscoop. De elektrische r.f.puls wordt door

de transducer omgezet in een acoust1sche p~van dezeltde trequent1e

die het sample indringt, reflecteert tegen het andere e1ndvlak. en .eer

door de transducer wordt opgevangen en wordt omgezet in een elektr1sch

s1snaa1 dat op de beeldbuis van de oecilloecoop versch1jnt. Onder

gunstlge omstandLcheden kunnen ongeveer twint1g reflectu. z1chtbaar WONeIl

gemaakt.

Kwartsglae" r.t. 20 Mc lengte 4.0 mm



Ind1en nu de vo1gende hoofdpula ·,.....valt .et de A-de refleot1e

wordt de loopt1jd van de acou.tiecbe pul. en dUB de Relheld eI"Yab,

bepaa1d vo1gene v • 2.n.1.f , .&ariA.
1 :I 1engte van het .uple ,
f • de herha11Dgafrequeat1e .Yan de hoofdpula

'Y I; de geluidsane1heid

n • een geheelgetal

De opste11ing kan als vo1gt ill b1oksch81U .eergegeven worden I
..lr-•.,."',

D.C. pu1agenerator

c.w. generator

teller

R. r. pulsgenerator H~............:-tJ ... 1e

trued..e..

oeci11oecoop

Eenvoud1ge opste111ng voor het meten van ge1uidssne1hedea 1n vaate

stoffen. De p1j1en geven de r1cht1ng van de 1nfor.at1estrooll aan.

De ~ geschetate opste111ng geeft aan1eid1ng tot het _aken van

enkele opmerk1ngen:

1 De aldu8 gemeten gdu1dssne1h~1d is de groepssne1heid van de r.f.

pulsen, en n1et de propagat1esne1he1d van het r.f.s1gnaal zelf.

Deze z1jn ge11jk ale er geen disper,1e optreedt. Zie hiervoor

append1x 2.

2 Mot1vatie van de keuze van de hoge frequent1e•• De gebruikte op

ste111ng met lopende golveD werkt a11een naar behor... ala de solf1ea".
1n het sample ve1e ma1en k1e1ner 1s dan de d1ameter, b1jvoorbeeld

twint1g maa1zo kle1n. Dit om interactte van de golven met de zij.aad..

van bet sample te veraijden. Het i8 wense11jk dat de golven loo4recht

op de e1rrdv1akken door het sample lopen en n1et ~.f1ecterell .e'ea ••
I

z1jwanden•.Deze e1e maakt de keuze van hoge !requent1es noodzakell~.

Zie h1ervoor append1x 3.

,



c.w. ,~R.'. pulae ~

oscillator generator

-a-

3 De nauwkeuri&heid in de met'lll •• de ,.luidaeDel_.id zal at.t
groter zijn dan ,twee proceat. nit ko.t omdat 4e O!ltv..... r.tlect!.

altijd langeI' ia in de tijd dan 4. ~tsezonde. pula. »it h••tt ver

schillende oorzake.:

Ditfractie, dit ia".eerwec1.he1d" vo cte .,:>l.ea door h.t

materiaal.

In e. uit.lin~er1ng VaD ct. tranaducer.
~~ , . ,

De beperkte bandbreedte van de transducer die oorsaak le,'''' ••
VOrD! van de pula bij de ••s.tting veranctert VU blok tot

trapeziua.

Het verschil tuasen taee en g~epaanelhei4. Hoger. freqv......
"'::'~;. <

hebben .en grotere «roepa8nelheid dan la,ere.

Door H.J. Mc Skimin, Bell Telephone Labratorie•• zijn elkele
methoden ontwikkeld om de gelu1dasnelheid in vast••totten te_.et..

met een nauwkeur1gheid van een proalile. Deze methoden berustea .p
het meten van de faseverachuiv1ng van de gereflect••rde pula teD opzicl1'.

van de hootdpuls. De golfgeleider wordt opgevat ale een mechaniache

lange leiding, en de karakteriatieke ••chanisch. 1mpedantie van d.

transducer en het plakaiddel ztjn van te voren berekend. Qebruik

makend van de 8mi t-kaart en de lengte van het sample kan de g.luid.

snelbeid nauwkeurig berekend worden.

Bij een relaxatie mechanisme neeat de elasticiteits modulus ..

daarom ook de gelu1dssnelheid at .et toenemende frequentie. Des.
afname is echter gering; niet .eer dan enkele procenten, red.n waaro.
het meten van geluida8nelheden niet verder ontwikkeld ..rd.

Tbt slot van dit hoofdstuk een blokschema van een opatelli., voor
het meten van geluidsnelheden zoal. die door H.J. Me Skia1n &.bruikt

werd.

gated ~ coaxial ~ ph... &441a,
up1. ~ lattenuator circ\l1'.aIQt1.

"\ "fdelay line ~...d_._t_._c_t....r__.......

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

8
,

\ 0--
V

Tektronix ', A sweep trigger

535 -
input ... ,. A gate i~put. .

~ video
...

Measurement of the overall d.lay of ultra.onic dela7 lin•••
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5 Mechan1sche yer11ezen

5.1 Def~itie van mechanische verliezen

Mechanische verliezen bij periodieke belasting treden op ale 4_

spanning en de rek niet gelijktijdig.optreden. Steeda zal de rek ~eta

later op~den dan de spanning. Dit verschijnsel heet naw.~.

Nawerking moet niet verward worden met kruip, dit is len l~..... '

deformatie bij constante spanning die niet geheel terug gaat ala ..

spanning verdwijnt.

De Nederlander P. Debije heett een eenvoudige theorie opgeateld,

waarmee verschillende soorten verliezen bij periodieke belastine'eo••

verrassend goed beschreven kunnen worden. Deze theorie is onde~ andere

van toepassing op dielektrische, mechanische en magnetieche ver11.~.n.

Het model waarvan wordt uitgegaan in deze theorie berust op de vole_nde

veronderstelling: Ale op een materiaal een bplasting werkt die in de

tijd een sprong vertoont zal de reacti, van dat materiaal op die Delas

ting met een.e-macht in de tijd naar een eindwaarde lopen. Uitwerk1ng

van de theor~e voor periodieke bel~tingen leidt tot de vergelijk1ngen

van Debije waarbij de compliantie gesplitst is in een reeel deel en een

imaginair deel. Het imaginaire dee1 van de compliantie is oorzaak van

machanische verliezen.

Andere soorten verliezen 'laten zich niet met een e-macht beschr1jven.

Dit treedt op bij zogenaamde viscoelasticiteit. net meer dan een ot

zelts oneindig veel e-machten kan de theorie aangepast worden aan de

meetresultaten. 3teeds bestaat er een verdelingfunctie van e-machte.

die experimenteel ot theoretisch b~paald wordt. ~ie lit. nr. 4.4
Acoustische dempingen worden in de materiaalkunde me.stal u.1tgednkt

in de reciproke kwaliteitsfactor ~-l. De kwaliteitsfactor Q 18 gada.

finieerd bij periodieke belastingen en heeft de grootte van de opgealase.

energie gedeeld door de energieafname.per radiaal van de cirkelt'requent1e.
-1De Q kan eenvoudig worden omgerekend naal het verliea in decibels

per meter of per seconde.

).2 Het verband tU8sen de kwaliteitstactor Q en de damping

bij lopende golven.

Een vlakke golf in de z-richting kan voorgesteld worden door

[ .. j"t - (" z ] r . a 2'"A(z.t) = Re Ae met = ~ + j~ en ~ =Jr
De kwaliteitsfactor Q van een materiaal waardoor mechanische gol.,an

lopen is gedefinieerd yolgens:
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2 T le,passeerde energ!e .

Q = gedlesipeerde energ!. peraoltlengfe
2 . <4t.2w

Nu is de energie -.nredig met A (8,t) • ce Z. De ged1ssipeer4e
2

.. ~.- \ d -2ocz ") ~ -2oCzenergie per golflengte is -~ = -~!Z e = ~~n.

zodat Q
(J

= !;.

..

De verzwakking van de amplitude is per meter - neper. De v.rz..k~lDS

van de amplitude per golflengte ia etA neper. Nu ieOlA :c ~ 8,686 lB.

De afstand z =).. wordt algelagd in de tijd T met T :: f .V
Dan is de demping per periode eveneens gelijk aan~ dB •.

. ~ 't
De demping per seconde is dan~ dB/sec

5.3 De yergelijkingen van Debije

Veronderstel een lineair verband tussen oorzaak en gevolg, daa,.14t

algemeen e :c 't i met e = extensieva grootheid

i = inteneieYe grootheid

't = compliantie

Het (= i waarin Keen stijfheid voorstelt. Veronderatel dat er .e.

verliesmechanisme is. Volgens de gege.eraliaeerde wet van Newton ia

de snelheid d.c4.~t(q : CV'\([: - ~ - e~ij:\l It)
hierin is ft de waarde van e(t) die bij het evenwicht behoort, en T
dat deel van e dat bij een aprong van i direkt volgt. Gee! i ee.

sprong, dan volgt e exponentieel:
0• - -e

I e,Alu- -~- e l~\:.
De

t e J.l\o)e Co

•

dat wil zeggen dat een deel van e zonder..;: e .,

..,
e. U\ "" e•c

cl. (e...u\ t eo -Q)

e,L L~\ t ~ - ,

- Cf'< ~
~

Beginvoorwaarde: e(O)
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e 't

vertraging voIgt. C:. I 0: _ I
- .. .l:- - I) e. ;. 4l.4 L':\ .7 -I

d us le - ~ )~-~ & ~U) - e , 0 t
~

eU\ =: - l: - eo \ ~- ~

ll~ \ ., e :~' ~ i -(i - i )

du

, JlU 18 cl~' = C..t. 0:, • e

deel door de con.taate 1:,

\. .
e.&, l ~)

•
l( " ~ l~)

i " "U)

•
~ a.

- - --:;;&----
OIG •

. ~

1

i

o t
Veronderstel dat 1 harmon1sch met de t1jd var1eert:
Ga uit van (l) met "T '

1..= C¥K
0\. eJ.l~, ,r.. - ~

J.~ -"'Tl& - ca - eJ.l~}J met

! (llUI- e l. s _' r: _cl~)1 en Bet
.U 1: L

C J. h ~ ~~~) ~ ~"": ~ \.1\ ~ \ e

J "" f. U\ &; +[. \0:\ - el\\1
j '" ..~ \ * -:f e.O~::: ~ ~ ,,(H to J W -X t It)

--
o QD"'
I( + • ~Y'T..

"l 1\\
~ t .".)""
ti+ _ iw"t)\ ,- i~"tf

, + ""\. 't"

...
¥ ..

• - "
, • ..

¥., c
.. + )C. w ~ w~ }l - )( W"T

w" "
-.), .. , .. ...,'l ~"

S ~J ¥..,. :: l" '"~'" J •
• -" - , - ...l\ :: 'A + , .. ..,' ~"

w"tl . -)
I'" ¥ - •- , + 1M" 't'''



Deze gev•• aan hoe de complexe compliantie.net de frequentie vart..rt
bij sinuaotdale bela.tiD«. Ret verloop van.' en 1· ale tunctt. ~ de
trequenti. is al. vol&tr

...... lIlIIII:._~ c.1. ... Cot "t -+
'-'Tel I

De verliezen zijn lIax1Jlaal ala '" "t" • 1:. D. verlie.hoek , i .... Y01«t....
gedefinieerd: tan'. -.;.....-

)'

"J ..I

~ ,\w "._._._.~._._- R~

..,.~ . I •
- - - ~

!
I.

Het Bchijnbare'vermogen pervoluae eenheid is dan

I • l fr \." -;a.ll-i\
i. .. Co = '1 l ". w.. .

:a t \ 1* , i." (s~... ~ - ~ c.o\ ~ ) .....,

Het verlies is per volume eenheiel

W'"
• \t·' w ,,1 ,;,,, ~ l·"\Y...' •••

• i.

met
)I.

i
¥~

l ..... ~ •.--volgt s~ ... • tf-.'1.. ." • ." \ ..... SW'OI
..

~~\ w ~ • w "~

Omelat ~ meeetal zeer klein 18 mag men ook echrijven

Met de def1nit1e van de kwaliteitatactor volgt er

Q • ge
e .. I
e per eye u. tan ~
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~,4 Mo~e9ula1r. 1nterpr"ttl. !fA r'laxati. y.rscb1Jpe,l.D

Be~uw een 8,steem waaria .en d••ltj. zich 1n tw•• en.rg1.to"'-I4ea

kan bevind.n: (1) en (2). H.t v.rech1l in pot.nti.le .8.rl1' vea d.
beide Ilogelijke toestand.n i. E, E(l) + E.. 1(2). Tea g.volce vu, ••

inwendig••nergi. vo.rt het aye'... therJll1eeh. t!"illinS'. uit. De" <

fractie van het aantal trilling. waanan de .B'I'«i. groot g'JI"'~:t..,
am van (1) naar (2) t.'.priDgen i ••••nredig ••t d. Boltsaaantaot..
exp ;t , De geBl1dd.ld. Y.rblijft~jd i. (2) is do ev.nredig ••t ••

factor exp kt . Deze t~ i ••••r .v.~r.dig met d. r~ati.tij'i: ,
zodat voor 1: d' Arrh.niu.r.lati. g.ldt:

!..
"t' • 1:. e. \T

Hieria i8 E d••nergie8prong van h.t be.chouwd. r.laxati.proo•••

T.18 .en weinig van de t.mperatuur afhangende con.tant. di. atm•• bID.'
met de .igentrill1ngstijd van het kriatalrooster waarin uit proc••
optre.dt.

In 5.3 is afg.leid dat de v.rliezen maximaal zijn bij W~ • 1.
Combin.r.n levert voor maximale verli.zen:

~ =~. '-*..._ ot
. e

..t01 w"" .." = -1°11'. -TO""
U1tz.tten van log~ max ale tuneti. van ~ g.ett ••n recht. waarva
de helling bepaald wordt door de grootte van E. Om de groote Vall E

te bepalen bij een r.laxatieproc•• moeten de m.chani.che verll.a.

gem.ten worden bij varilr_de W en '1', en moet W mas vergelek.n WON.
met de bijbeborende temperatuur.

Goed moet worden b,seft dat deze th.orie g.ldt Yoor sl.chts , ..

relaxati.mechanisme tegelijk. IndieD tw•• of m.er relaxati.ll.ehaD1...D
samenvallen in het z.lfde temperatuur en trequentiegebi.d mag de••

theorie ni.t zonder m.er word.n toegepast.
In de hier be8chreven th,ori. h••ft ieder de.ltje dez.lfd. kan.

om naar de and.r, energi.to.atand t. spring.D, er is g"D int.racti.
veronder.t,ld tu.sen de versch1l1.... deeltjesj dit i8 w.l h.t «.val

bij co8p.rati~v, proees8en, zie ~it. Dr. 4.4. Rierbij wordt d',kan.
dat een de.ltje naar een and.re to••tand springt groter naaraat. ~
reed. meer d.eltj,. ver.prong'D zija.D1t treedt,op bij dipol.n di.
gericht worden en die daarbij .en,..1d opbouwen.

De r.laxati. volg.n. D.bU. tr••dt op in maD«.an ferri.t. Zi.

hiervoor hoofd_tuk 8 Interpr.t.tie van ••etre8ultaten.

"



- \ 'i -
6 Metingen met de "Matee Attenuation Coaparator".

De "Matec Attenuation Comparator bevat ongeveer dezelfde eleuaten

als de opatelling die beschreven .-r4 in boofdatuk 4, bovead1ea 1. or

een inrichting ingabouwd om verzwakkingen te meten.

De werking is ala volgt: Op een van de tvee evenwijdige e1DdYlak k..

van het sample is .en p1ezoelektri.ohe transducer bevest1id. D.tr~

ducer is aangesloten &an een r.f.pule,eaerator en &an een ontvaBler

die voorzien is van een beeldbui•• Op de beeldbuie vers'hijnt de oa

hullendo van de gedeteeteerde hootdpula en van de retlectie••

Verder is er in het apparaat een e-macht generator ingebouwd.De plaata

en de helling van de e-macht kan worden ingesteld op de beeldbu1a.Eea

ingebouwde tijdbasis maakt het mogelijk om looptijden. te metea.Door

nu de e-macht op de beeldbuis langs de toppen van de refle.t1•• te

leggen is een maat voor de afname van de grootte van de reflectie_ ver

kregen. Met behulp van een tabel wordt de helling van de e-macht her

leid tot acoustische demping in het sample uitgedrukt ia dB/JAsec.

In hoofdstuk 5 is het verband afgeleid tussen de demping in dB4U.ec
- 1en de reciproke kwaliteitstactor ~ •

Ten aanzien van deze ~ethode om demping te meten moet het Tolg.nde

worden opgemerkt: '

1 Niet de kwaliteitsfactor van het sample wordt gemeten maar die van

het gehele mechano-elektrische systeem,dat wil zeggen, de demping

tengevolge van de transducer en het plakmiddel tuasen transduoer

en sample en de demping tengevolge van het elekt~ische vermogeD

dat de transducer afgeeft worden toecevoegd aan de damping van hot

sample.De 80m van deze dempingen wordt gemeten.

2 De diffractie,dit is uiteenwaaiering van het acou8ti8oh golffront,

geeft ook, een verkleining van de rerleoties.Dit ver8ch~8el wordt

bij deze aeetmethode ook ala demping geinterpreteerd.

Resulterend geldt voor de gemeten dempln&l -1 -1 -1
-1 = -1 + - 1 + Q + Q ~_~ +Q ~~..Q gemeten ~ sample Q traned. elektr. p........ ~l

Van kwartsgla8 is het bekond dat het seer weinig acouatische de.pins

heeit: ~ ~ 105• Door nu bij alle metingea aan een sample gelijktijdi.

ook de demping van een even groot kwartsglas sample te mete., word••

de laatste vier hierboven genoeade dempiAg_machanismen ge.l1aineerd
-1 -1 -1

door te atel1en: Q sample sQ gemeten -Q gemeten &an kwartagla.~

Ret is duidelijk dat de nauwkeurigheid van de metingniet groot i_.

De geschatte onnauwkeurigheid ligt tu_aen 25~ en la%.Vooral in

temperatuurgebieden waarin het plakmiddel niet meer stabiel 1s neeat

de onnauwkeurigheid sterk toe.



Kwarts«lae freq. 24,5 Me 1engt. 7,0 mm

Demp1ng 0,71 dBl~s.e

Mn1,6Fel,4 04 freq. 27,8 Me lenst. 3,71 ..
Demp1Dg 1,75 dB/~s.e.
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7 De kriatalstructuur van kubiache ferrieten,

Ferrieten zijn mengkrietallen van ijzeroxiden FeO en re20~ m&t;
~ • ..«ere

metaaloxiden.Door bun magnetisebe eigenschappea zijn ze object

van talloze studies geworden. De eigenscbappen van het ferriet kuaae.

sterk )eiDvloed worde. door de samenstelling en de bereiding8WijSe,

In het volgende wordt dit toegelicht voor ferrieten die kria-.llt8er••

in de spinelstruetuur.

Het mineraal spinel MgA1Z04 heert een kubisehe struotuur;d."

kristalstructuur i8 zo dat de zuurstof iopeD een kubiaohe dithtete

bolstapeling vormeD. Tussen cle zuuratof1on,en zijD holtes ell wel t.e
soorteas de tetraeder en de octaederholtes, al naar gel... het ...t&1

zuurstoflonen die de holte begr~nst.De elementaire eel VaD de apiael

structuur is vrij groot, ongeveer 8 Ie ze kan achematisoh v••r .......

worden door ze te verdelen in octanten. Elk octant is een f •••••

kubus van zuurstotionen.

De geareeerde octanteD en de niet geareearde ootanten vera.hille.

van elkaar door de Tulling van de holte. door metaalionea.

De volgende twee figuren geven aan hoe de octaeder en tetraeder

holtes liggen in de verschillende octanten.

.. ,
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o :0: Zuurstotioa

.. = metaalion op octaederplaat.

4D = metaalion op tetraederplaata.

De witte bollea zijD de zuurstofioaen die eea f.c.c.-structuur vormea.

De zwarte bollen zijn metaalionen in een octaederholte.ln het .erate

getekende octant bevinden zich alleen metaalionen op de octaeder

plaateen,in het andere soort octant zijn ook enkele. tetraederplaat..n

bezet door metaalionen.

Stoffen die in,de ap1nelstructuur kristalliserea moeten voldoea aan

de formule AB204,waarbij de metaalionen ~ op de octaederplaataen en

de metaalionen A op de tetraederplaatsea liggen. De elementaire eel van

de spinelatructuur bevat acht eenheden AB204• Van de 64 tetraeder

holtes die ~ de elementaire eel zijn,worden er slechts aeht gevuld

met een metaal.ion A en van de 32 'octaederholtes worden er 16 gevuld lIlet

.en metaalion B.

Uit roatgeaogratisch onderzoek is gebleken dat blj apinel.dat is

MgAl204 de tweewaardige Hi-ionea op de tetraederplaatsen zittea ea de

driewaardige Al-ionen op de octaederplaat.ea.Een dergelijke atructuur

heet de normale spinelstructuur. In toraule wordt dit aangegeyea door

A [B2 ] 04. De metaalionen twusen de vierkante haken bezettea de

octaederplaataen.
Bij ferrieten komt ook de inverse apinelstructuur voor, d.w.z. de

tweewaardige metaalionen zit ten niet op de tetraederplaatsen,maar ook

op de octaederplaatsen; de helft van de B-plaataen wordt dan bezet

door driewaardige metaalionen en de andere helft door tweewaardige,

in formule: B lAB] 04

•



Voorbeelden van inverse
magnetiet

nikkelferriet

cobaltterriet

terri!ien zUnI IIFe [re
..eIII [ Rill

FellI [colI

,eIII]04

FellI] 04

FellI] 04
. .

Bij inverse spinellen i. het alaof de tveevaardig. ionen yaa4e

t.traederholten allemaal zijn uitgewiaaeld met de driewaar4ige

ijzerionen van de octaederhqlten.

aehalve de normale en de inverse verde1iaC

van de metaal10nen beetaan er ook gevallen vaarbij slechta e.n de.1

van de ionen uitgewie••ld ia, bljvoorb.eld bij Kn 'e2041

MnO,8F·o,2 [Fel ,8 MnO ,2] °4. Dit i. een gedeeltel\jlt inverse atruct\llll'.

Hoe de verdeling van de ~taalione. over de octaeder en de tetraeder

plaatsen is hangt at van de .oort van de ionen en de thermiaohe

voorgeschiedenis van het mater1aal.ln de spinelstruotuur kunnen

veel verschillende metaalion.n ingebouwd worden o.a. alle overgaAC8

metalen: Ca, Mg, Al, Na, Li, enz. De samenstellina van ferriete.

kan dU8 zeer gecompliceerd zijn; d. veraeling van demetaalionen over 4.
deelroosters A en B geeftnog meer mogelijke situatie•• Een compl.et

normaal of compleet invers spinel vormt een extree. geval.

De verdeling van de metaa110nen voor de samenatelling Me 'e2 04
II III [II III 1kan aangegeven worden door: Me 8 F. 1-8 Me _ 8 Fe 1 + S 04 met

1 1
compleet willekeurige verdeling S ~~

normaal spinelS. 1 Zie lit.JU".'.l

invers spinel S= 0

De onderzochte samenstellingen Mnl • 25,el ,7504 en ~,4Fel.6'4

voldoen aan d. algeme... forlllule voor stoechiometriscbe saaenatel11ng••

Mnx Fe °4 • Hierbij is verondersteld dat er geen vaoatur•• in het
krista1100lter voorkomen. De laatat genoemde samenstelling kan uit-

. II III [ . 1geschreven worden tot loIn x _" Fe l-x+ Cf Non. Fe2 _ ep 0 4.

Indien er vel vacatures optreden in de kristalstructuur kan dat -u
magnetiet bijvoorbeeld, aangegeven worden door

o xFe 03-x 4 waarin

(] een niet bezette plaats voorstelt.
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8 Ipterpr.tlSl. yap m.,tre'Hlt.t.P

Bij e.n re1axati.proce. v.rand.rt in t.rr1et d. compllant1. on,.v..r
2 % en de demping tot we1 500 %. De ...tonnauwkeurigh.id van d••e
bruikte m'etm.thod. bedraagt voor d. eompliantie 2 % 'B veor d. d.-pin,
ong.veer 30 % • Om deze reden is .r al1••n v.rd.r gewerkt Il.t d. d.m

ping om r.1axati.proc...6ft t. m.t.n. St••ds werd d. dempin, blj VI.t.

frequ.nti. g.m.t.D ale lunctie van de t.mperatuur. G.bruik mak'Bd .an
d. Arrheniusre1atie voor d. re1axati.tijd T =~ O'X~ ••I'd lo,w

uitg.zet als tunc tie van ~ waarbij T d. abe. temperatuur i. waarb1j d.
v.r1iezen maximaa! zijn. Uit d. -.~1t1D& van de aldufJ v,rkr.,. recht.

vo1gt de waarde van de activ.ring.nergi. E.

"etingen alA Magnet1.t
Divers. onderzoekers hebben bij magneti.t: Fe,04 aeoustisch. dempin...

pieken gemeten~ en w,l bij:

40·K r.1axatie Via vacatur•• in het krietalrooster

115-K re1axatiebij de Ver••ij-ord.ning

640-K re1axatie via vacatures in het kristalrooster. D. r.1axatl.

verdwijnt bij stoech1ometriech Fe
3

0
4

• E = 1,0 .V .n

1:'0 = 10-14 eec.

Zie hiervoor lit. nr. 3.7; ,.2; ,.,; '.5; 3.6; en 3.4

D. dempingspi.k bij 115-X .erd gevond.n bij een frequenti. van 22,8 ~
, .

Zie grafiek 2. Het perc.ntage vlcatur.s in het krista1 was onb.k'Dd.,

De re1axatie wordt toegeschreven aan de reactie op de octaed.rplaat...

Fe'+ + F.2+~ Fe2+ + Fe'~ De 'r.Iett. is energetisch uit!.balano••N.

De dissipatie is h.t gevolg van het ov.rspringen van de .lektronea oYer
de potentiaa1berg van het zuurstotion in het kristal: de n hopping ".

In de 1iteratuur ••rd de Ictlv.ring.en.rgie van dit proc•• ,'Bchat Op. .
0,05 eVe De re1axatie v.rdwijnt bij een toenemend percent". vaeat~••

M.tinges aan map«aaul,rr1,t

D. sameastel11ng MnxF'3_~w.rd ond.rzoeht voor de .aarde van x:

x = 1; 1,25; 1,4; en 1,6 •
•De samenste11ing MnFe20

4
had g.en d.mpingpiek in het gebied van 110 K

o
tot 400 K voor de frequ.nti.e 25 Me .. 45 Me. Dit kan,verk1aard word..

door te veronderste11.n dat de aamenstel1ing te ve.1 mangaan b.vat 0'
de oct••derp1aats.n om een elektroDenuitwisse1ing tussen t ••••n dP.l..
• aardig. ijzerioDen moge1ijk t. mekeD en te weinig mangaan om .en
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elektronenu1twis••ling tuaaen mangaan en ijzer aoc.lijk t ••&ken.

De samenetellingen m.t X • 1.2'; 1,4 .n 1.6 hadd.n een 'eap1a,.p1ek

bij ongeveer 360ttx. Zi. h1ervoor poati. ? t ••••• 18 en «J".~- 1.
Ui t de lIIetingen vo1gt e.n activerings.nergie van 0.42 eY .11 ...
TO van 2.3.10·1~ sec. voor dez. dne sameneteI11Jlc.n •. De r ••u1tat.n Y_

deze metingen slu1ten goed aan b1j di. van lit. nr. 3.3 oYer aeoutteola.'
metingeD aan terrieten. Tev.ns a1uiten de resul tatea COed au bij d.

geleidbaarheidsllletingen in lit. nr. 3.8.
Het relaxatieproces werd to.g.schr.ven aan de .lektroD..u1twt••e1111

op de octaederplaatsen:
• E + Mn2+ + Fe'+~ MIl'· + Fe2.+
- g

De metingen geven geen antwcord op de vraag ot de energi. Eg voor d.

reactie positier,of negatier is. Ten g.volge van de hopping ge1dt

Eg' E. Op grond van lit. nr. 3.8 lijkt 0,3 eV een go.de w..rd. wor I._
Bet verschil tUBsen E en Eg is de energie 'die nodig is voor het oyer

springen van de elektronen over de potentiaalberg van h.t zuuratotlon.

Dc.
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»e vo1geade demp1ngp1eken .erdea 1a grat1ek 1 uitgezet,

eamenete111ng piek b1j e K trequent1. Me ~ &.V publie.ti. 1n

Mn1 ,18F·1,604 255 0,15 39.1 5
JAP july ."9,42.10

5
Mn1·...5"'·1. 41°4 265,5 0,111 37,7 7,15.10 ,,

6,. 290.5 0,329 34.4 2.06.10 ,.
Mn1.25Fe1,7504 323 3,5 31,0

• 7
.r.~?2,20.10

?
•• 326 11,6 30,65 7,3. to ., , 8

•• 339 21,5 29,5 i;~~.io8 ; , 9
365 60 27.4

·8
10,. ),78.10 ·,

Mn1 •4Fe1 .6°,.. 327 ,.. 30.6 ? 112,51.10 , ,
8·, 338 16,5 29,6 1,03.10 ,.12

359 21,5 27,9 8 13, , 1,35.10 ·,
372 60 26,9 8 1'+•• 3.78.10 , ,

MIl1.6Fe1.404 323 3,6 31.0 7 152,27.10 ,.
7, , 339 14.35 29,5 9.01.10 ,.16

357 22.2 28.0 8- 17·, 1.39.10 ••
, , 370 60 27,05 3,78.108 , , 18

De gevond.n dempingpieken b1j 4 Me kunnen niet r.epresentat1.t
geacht worden voor die trequent1. o.dat het frequent1••p.ctrum

van de gebruikte r. t. puls te veel cOllponenten bevat d1e eu ho,er.

frequent1e hebbeD. De puleduur bedraagt 0,5 ).le.c, zodat de r.t.plil.

er ala vo1gt uitziet:

I0,5 pse.

t



LtjG YaD grat1eke.: .. ,
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"

gratiek samenete111ng. x II: tr.qu.nt1.~ Me Piek 111.1 • K

1 log ,-.' .

2 0 2~.8 115' .
3 1 23 -
4 1 ., -
5 1 45 -
6 1 45 -
7 1.25 3.5 323
8 1.25 11.6 326
9 1.25 21.5 339

10 1.25 60 365
11 1.4 4 327
12 1.4 16.5 338
13 1.4 21.5 359
14 1.4 60 372
15 1.6 3.6 323
16 1.6 14.35 339
17 1.6 22.2 357
18 1.6 60 310

'i'r "
"- ;~
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Bet relazatiemechaa1".'la .aacaaaterr1et 1. Oftd~bbel.1aD11

&anl.too.d. De 1aterpretatie • de DUlieriek. ge,.veaa bleC••o~11jk.

heden ¥Oor veriere stud1e.

Voort••ttiD,. verdere .tud1e.

In bet trequ~nt1egeb1eaY" 1 He tot 10 Me moeten 4••etta«eo ..,

st.ande golveft uitgeyoerd worden. Voor .etingeD ••t lopende COl...

b1j trequeftties groter daD 60 Me moet de meetapparatuur uttcebrf14

worden.

Jan de orientatie en bet percentage c.tioavacat~.8 van 4e krle

tallen is tot duaver geeD aaadacbt be.teed.

0. B10ebwandrelaxatie gehee1 te vera1jden 1s het nod1g om de ...pl..

tijdena de metingen in een ma&beetYeld te plaat••n.

Behalve de p1¥zoelektrische aandr1jY1ng behoort de magnetostriatt...

• andrijving oak tot de aoge11jkheden.

De gebruikte meetmethode kan toegep.at worden voor andere ••terialen

dan terriet, bijvoorbe.ld b1j haltgeleidere.
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Appeadix 1 Berekening van de w.rking van "de schakelbu1e

In het volgende schema gelden de vergelijkingen

triode verge11jking
,"

l. = SV\ll +~ V... ",
met A = 5 ~\

Kirchhot : V, = V~ \( + V \c.

Nu is V
ak

:II - VkO indien de anode voor wissel spanning ontkoppeld is

\a.
~ -- ....s

V· ~ + V.... L'+ ~ l\), - s .
L ,l,~

~

V teo ::. +- R \\ - ~J ~,lT).l~ + \/\&. l')--;rT

~ V..... c:1 ~ .
~" i ...

.
L "" 2 \" .l.",+ """IT - - --::. -

~~ ..l ~~ Co (.

J. ' . .l ~\." ~c.. lc..\ ~ - + :rr- ... &,,,- cl ~'

Invullen in (1) levert

Lc.

Rangschikken naar de orde van de ditterentiaalvergelijking:

V, LC. ell,:,
~ r\c .. L L1.I.,. ,iR i

+ -i-] .
:= - " A;:' ~ ~ - .. ,

\ .l~' J-.

" " •... \t ,

. '" c.
.
."



St.l Qat v1 V.meal de· e~fth.1d••t.p Vet) 1.,

"

______----1 _ __ It

c .-----
p" ( ,~." l

c:.

- - b +V"".. .. !..
- 'L" - ...." ...

du i8 "ao>,bl.

p- p,p- P,p

~ .. \

~ ~ (- " .~ b , +ely
y = V [ p If- p.)l p - p ~ ) 1-'

~::
P'P'L P.l'I-P~)

terugtranatorme,ren 1
[

P. t p~ \

i. l~\:: V f' + e. ... _e. _
, • 'l ".lP"-f,) p"lP.. -f.}

Qmdat onderkriti8che demping veronderateld is kan er g.sleld wordent

Noem d. Laplace getranetorm.erde van 12 • yep)

y. v [ p l" p\ • it p +~ )1-,

St.1 v.rder dat er onderkrit1.che d..p1ng ie,

Bu... \." ,hi..,:rl 9 -,. H 9 - p,q-, =

" :. - ot - ~ p

+

....,,,\ \1

•; ~lp ~ • 'I' \1

dUB

\I"o~\\.
\/1. L." • re'

• LV l
." • ca'L



Invullea YaD alle constanten

OC = : .. • p = 'L·~V .... ",- ~' ·V+-
c

?\

R.c. to L +_L
5 . lAooc :. _

'1.Lc.
s

v~ l t (ll. =
Lc..

~+ l .l-
s .}A.

... L~c.~

S '

De uitgangaspanning Vko(t). 1. ev.nred1,lIet L, due ook ••t ",,-2. B1.1

hogere trequ~ntle. neemt de uitgang8.panni~g aanzienlijk at.,

Appendix 2 Cilind~rvorm1ge goltg.l.id1ng

, .. • w'L
De H.lmhol tz vergeli jk11lg 1 uid t V U... + VT U'L : 0 yoor d. u1 twijldJl,

in de z-richting van longitudinale golven die zich in de z-r1cht1llg

voortplanten. Hierin is

w de clrkeltr.quentl.
v de geluidssnelheid in .en onbegrensd ••dium

Uz ae ultwijking in de z-richting

Oplosaing in cilindercoord1daten:

,
I

I
I
I

•
I,,,.,

Hieraan wordt voldaan door de B••••lfunctie.

H""' ~ - \c "Z. )

Di t lev.rt na deling door e l r\. ,( Cf \ e
0'" \ 2' , ~# (wl. l) =....
~ +r-"T "rr'~" 7-~ ...

; mOot constant zljD, _ .2 zodat +.= A <0......... 6 .:-~,
Voor tyaische oplossingen moet II .en gaheel getal zijn

r 1. 0" + ~~".L.. ' ..... ,,' - ",,")2 = 0H(r) moet voldoen aan ~ • ~ ~ ,

k 1 e,,'l l."
met ,,=~ - "

"



J.(kcr) eft Nm(k~r). De neum.nntunet1e•• koaen echter Diet 1n
aan.erk1na omdat all. u1twijk1a,.n einti, z1jn.

jl .. ~ -Ie.. )
U"I tr I q .'1. ): LA (.., "" Cl 4- B);" ... Cf 1. c J"" l\c... to) • e.

K1es de cos1nus oploss1ng
i l'" \ - 'p.)

Ll '1. l r" • ~. '1. \ = 11 c. 0\ ... 'f )- "'" l\< '. r) 4t.

ne parametere _ en kc worden bepaald tloor de randvoorwaarde e1'1 de

mode van de golfgele1d1ng.

Aan de c111nderwand is de spann1ng 111 de r-ricbt1n, n\1l. ne l'ek 1n

de 'z-r1cht1ng is door de dwar.contraet~e gekoppeld .an d. rek in d. r
r1cht1ng. De randvoorwaarde 1. (}lA~\. O. Hierau WONt voltlun ale) l ~ \'} ,. .J r...
1"; l,,"l~.r\)= 0 voor r = a
Voor Besseltunct1es geldt algemeen

} - + I l ~ \ - ~ }... l r ) = ~ T .} '" l'".
Uit de d1sper81erelatie k2 • ~ - k2 volgt dat voor goltgele1d1ng

~, v c
moet gelden ~ ~ W&l

v
U1t de twee bier genoemde voorwaarden volgt welke modes er moge11jk .13n

b1j een bepaalde diameter en frequent1e. Een 1llustrat1e van deze

modes is afgedrukt in lit. nr. 2.3. pag.449. Een meer alge.ene be.chr1j
nftg van cilindrieche' goltgeleidin, wordt gegeven in lit. nr 2.4. page

40. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Pochhammer vergelijk1ncen.



d1speraie opt~eedt geldt v • v f = Vgr. Hierean wordt
= 6 d. w. z. CAl» \( .. V

Appendix 3 Faeesnelheid, groepaanelhe1d, diaperaie

Zoals in appendix 2 is atgele14 «eldt ~or cilindr1eche goltcel.1dere
L' "," \.\de diaper.1erelat1e I( • ~ - '«. • h1erill 1a

"I

w de.c1rkeltrequent1.
k het goltgetal

k c een constant. bepaald door de mode en de diameter
v de geluidsanelhe1d in een onbegrenad lIled1u
~

~ 1e de ta.e8Delhe14 v t

Lot

dus "\ - ~ = V ~_ * .
~Voor de groepaanelhe1d geldt Vgr • Ii

Combineren met de'd1speraierelat1e geeft

".. ~ ".,V, r = W .l"" V::I Vt· V1"

Indien er geen
voldaan ala kc

1Ir
Met de meetmethode die beachreven is in hootdstuk 4 meet mee de
groepsanelheid; indien tJ~}k v mag de gemeten snelheid gelijk geateldc
worden 8an de geluidssnelheid in een onbegrensd medium. Deze b.SC~ouwtDI

geldt voor zowel longitudinal. ale transversale golven.



13 143,t van eabols

A aaplitude a conetante
b con.tete

e ~ac1te1t c con.tante
E enuBie e exten.l.ve grootheicl • • 1.1Ild1nc

f trequ.nti.
, 1 .ntea.l..e groothe1d

J Be8seltunct1. j 90- clru:Unc In het f •••vl_
K .tijthe1d k Boltzaannconstante. golfe-tal

.L zeltlnduc tie 1 l.ngte.. , II gehe.l ,etal
N NeumanntJ'nctie • geh.el«etal

p pool
Q kwalite1tetactor

,

R 81. weer.tand, radiWi r poolc08rcl1naat
• ste11heid

T abe. temperatuur ·t t1jd
U eenhe1d.spron!" uitwijk1ng
V potent1..l " snelhe1c1
W vermogen
y, Laplaee'getranetormeerde

z co8rd1naat

.. demp1ngeconstante
~ ra.e constante

/, hoek
t comp11ant1e
}.. goltlengte
". ver.terk1ngsfac tor
~ relaxat1et1jd
, vi.cos1te1t, hoek
w hoektrequent1e

r Yoortplaatin!,constante

+goltfunct1e
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