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1. Samenvatting 

Bimorf actuatie in een inkjet printkop; bepaling van de materiaalconstanten van een 
onbekend piëzomateriaal m.b.v. modellen. 

In het kader van de Océ inkjet printkop ontwikkeling is onderzoek verricht naar een 
alternatief voor de piëzovinger actuator: een bimorf actuator. De belangrijkste 
motivatie hiervoor is de potentie van de bimorf actuator om overspraak te reduceren. 
De bimorf actuator bestaat uit een dunne laag piëzomateriaal dat verbonden is met het 
membraan van het inktkanaaL Als er een elektrisch veld over de piëzo wordt gezet, 
zal de piëzo krimpen in de dwarsrichting van het kanaal, terwijl het membraan stijf 
zal blijven. Hierdoor zal het geheel een kromming vertonen, waardoor de inkt in het 
inktkanaal onder druk wordt gezet. 

Met behulp van een model voor een inktkanaal met een bimorf actuator is bepaald dat 
de laagdikte van de piëzo ongeveer 40 ~-tm moet zijn om een voldoende grote 
volumeverplaatsing van een druppel inkt te realiseren. 

De commercieel verkrijgbare piëzomaterialen zijn alleen te verkrijgen in laagdiktes ver 
onder of boven de laagdikte van 40 ~-tm. Er is een uitbesteding gedaan aan IKTS om een 
piëzolaag van 40 ~-tm dik te maken. IKTS heeft een 40 ~-tm dikke piëzolaag gemaakt op 
een hard aluminiumoxide substraat. Dit worden buigpreparaten genoemd. Om na te gaan 
of dit piëzomateriaal geschikt is om een bimorf actuator van te maken, moeten de 
materiaaleigenschappen van dit piëzomateriaal bepaald worden. Daarom worden er 
modellen opgesteld, die het gedrag van een buigpreparaat beschrijven. De 
piëzoelektrische constante d31 blijkt hierin een belangrijke parameter te zijn. 

Het gedrag van een buigpreparaat is in 3D beschreven m.b.v. een model in het eindig 
elementen (EEM) pakket Ansys. Een vereenvoudiging van dit model is het 
analytische model met de veronderstelling T1=T2. Hierin wordt verondersteld dat de 
mechanische spanning in beide richtingen loodrecht op de polarisatierichting van de 
piëzo gelijk zijn. Er worden berekeningen met deze modellen verricht en deze 
berekeningen blijken goed met elkaar overeen te komen. Dus het analytisch model is een 
goede benadering van het EEM model. Dit bespaart uren rekentijd. 

Uit de literatuur blijkt dat de eigenschappen van piëzomateriaal niet constant zijn, 
maar af hangen van verschillende factoren. De d31 hangt o.a. af van de voorspanning 
in het preparaat en het elektrisch veld over het preparaat. Bij toenemend elektrisch 
veld en toenemende voorspanning neemt de d31 toe. Hoe de materiaaleigenschappen E 

(permittiviteit) en s (compliantie) afhangen van het elektrisch veld is bij hoge 
elektrische velden niet duidelijk. 

Om de modellen te toetsen zijn buigingsmetingen verricht aan buigpreparaten met 
PXE59 als piëzomateriaal, waarvan de materiaalconstanten bekend zijn. Bij deze 
metingen wordt het preparaat aan een zijde ingeklemd en vervolgens wordt er een 
spanning over het piëzomateriaal gezet. De uitwijking afhankelijk van de afstand tot de 
inklemming en de spanning over het preparaat wordt m.b.v. de UBM (een optische 
hoogtemeter) gemeten. Als de meetresultaten vergeleken worden met resultaten van de 
modellen, waarin de matrices d, E en in mindere mate s afhankelijk van het elektrisch 
veld zijn, komen ze redelijk overeen. Het lijkt er alleen op dat de meetresultaten beter 
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overeenkomen met berekeningen door het model, waarin d afhankelijk is van het 
elektrisch veld en voorspanning en s en E hiervan niet afhankelijk zijn. Bij dit model 
wordt bij hoge elektrische velden de koppelfactor (dit is de verhouding tussen de 
bruikbare energie, die de piëzo levert en de energie, die er eerst in gestopt moet 
worden) groter dan 1 en dat is fysisch niet mogelijk. Tenminste als de definitie van de 
koppelfactor dan nog geldig is. Het is in dit rapport niet duidelijk geworden of s en E 

nu wel of niet afhankelijk van het elektrisch veld verondersteld moeten worden. d31 is 
in ieder geval wel afhankelijk van het elektrisch veld. Het is dus niet duidelijk welk 
model voor de beschrijving van het gedrag van een buigpreparaat gebruikt moet 
worden. Om dit te weten te komen zou veel meer theoretisch onderzoek moeten 
worden verricht en veel meer metingen moeten worden gedaan. Metingen 
bijvoorbeeld aan alleen piëzomateriaal en niet aan buigpreparaten om uit te zoeken of 
s afhankelijk is van het elektrisch veld. Wel is gezien dat de berekende waarden van 
d310 ( d31 bij geen elektrisch veld) voor PXE59 redelijk overeen komen met de 
literatuur waarde. 

Er worden buigmetingen aan de preparaten van IKTS verricht op dezelfde manier als 
aan de buigpreparaten van PXE59. M.b.v. het analytische model, waarin alleend 
afhankelijk van het elektrisch veld wordt verondersteld, en deze buigmetingen wordt 
de d31 van de piëzo van IKTS bepaald. De geometrie van de buigprepaten en de 
materiaalkeuze voor het substraat (hard aluminiumoxide) zorgen ervoor dat het niet 
mogelijk is om de elasticiteitsmodulus van de piëzo van IKTS te bepalen, omdat de 
invloed van de piëzolaag op het substraat te verwaarlozen is. Ook is de piëzolaag niet 
van homogene dikte. Het gevolg hiervan is dat de d31 niet nauwkeurig bepaald kan 
worden. Wel is er een minimum en maximum te geven waar binnen de d31 zal liggen. 
Ook kan voorzichtig geconcludeerd worden dat d31 van de piëzo van IKTS toeneemt 
bij toenemend elektrisch veld. 

Om de d31 nauwkeuriger te kunnen bepalen, moet de geometrie van het preparaat 
en/of het materiaal van het substraat veranderd worden. Welke veranderingen 
mogelijk zijn, is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld het maakproces van 
de piëzo. Mijn kennis hierover is niet voldoende om hierover concreet te kunnen 
adviseren, maar er zijn in dit rapport wel een aantal mogelijkheden gegeven. 

Als in het model van het inktkanaal de berekende waarden van d31 van de preparaten 
van IKTS (zowel de minimale, gemiddelde als maximale d31) ingevuld worden, wordt 
de benodigde waarde van de volumeverplaatsing van 30 pl om een voldoende grote 
inktdruppel te kunnen laten ontstaan in alle gevallen niet gehaald. Ook als de vrije 
parameters veranderd worden, is de volumeverplaatsing niet groot genoeg. Dit 
betekent dat het piëzomateriaal van IKTS niet geschikt is om er een bimorf actuator 
van te maken. Wel moet erbij gezegd worden, dat het model niet getoetst is aan de 
werkelijkheid. 

Verder worden er nog diverse aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek. 
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3. Inleiding 

Bimorf actuatie in een inkjet printkop; bepaling van de materiaalconstanten van 
onbekend piëzomateriaal m.b.v. modellen. 

Bij Océ-Technologies B.V. in Venlo, hierna Océ genoemd, wordt onderzoek gedaan 
aan inkjet printtechnologie. Bij inkjet worden druppels inkt rechtstreeks op papier 
gespoten. Bij de zgn. "drop-on-demand" inkjet wordt, als een druppel op het papier 
weggezet moet worden, de inkt in de printkop kortstondig onder druk gezet, waardoor 
een druppel inkt de printkop via de nozzle verlaat. 

Er worden bij Océ inkjet printkoppen ontwikkeld. Er zijn diverse principes waarop de 
werking van een printkop gebaseerd kan zijn. Het Océ principe ziet er als volgt uit. In 
de printkop bevinden zich inktkanalen met aan het uiteinde een nozzle-uitgang. De 
kanalen, die afgesloten zijn met een membraan, worden via het uitzetten/inkrimpen 
van piëzoelementen onder druk gezet. Dit uitzetten/inkrimpen wordt veroorzaakt 
doordat er een elektrische spanning over het piëzoelement gezet wordt. Dit geheel van 
de aansturing wordt de actuator genoemd. Er bestaan diverse uitvoeringsvormen met 
een piëzo actuator. 

Op het moment wordt er onderzoek gedaan naar een actuator bestaande uit meerdere 
lagen piëzomateriaal, de piëzovinger (zie figuur 3.1). Het geheel van meerdere 
piëzovingers wordt een vinger actuator genoemd. 

-- vaste achterplaat 
----~----~~----

elektrodes---t-----1.----~--· piezo lagen 
·-.._ ---+-------1 ~/// 

-,..------------..------....._membraan 

\ ...... ___ -___,] inktkanaal 

Figuur 3.1: Dwarsdoorsnede inktkanaal met een meerlaags piëzo als actuator. 

Tussen de lagen piëzo zitten elektroden. Door op deze elektroden een bepaalde 
spanning te zetten, zullen de piëzolagen in de negatieve y-richting uitzetten en 
daardoor druk uitoefenen via het membraan op de inkt in het kanaal. Hierbij zet de 
piëzovinger zich af tegen een vaste achterplaat. Omdat de buurvingers ook aan deze 
plaat vast zitten, zuilen zij hier wat van merken en ook mee gaan bewegen. Dit 
ongewilde effect heet overspraak. Er wordt veel onderzoek verricht om deze 
overspraak te doen verdwijnen. 

Een mogelijke oplossing om overspraak sterk te verminderen zou een bimorf actuator 
kunnen zijn. Bij deze uitvoeringsvorm van de actuator wordt een dun piëzoelement 
met het membraan verbonden. Als er een elektrisch veld over het piëzoelement komt 
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te staan, zal het krimpen in de dwarsrichting terwijl het membraan stijf zal blijven, 
waardoor het geheel een kromming zal vertonen. Door deze kromming wordt de inkt 
onder druk gezet (zie figuur 3.2a en 3.2b ). Dit is de bimorfwerking. 

elektrode ptezo 

\ I """~" / I /_~nembraan 
----~------------~--~/~ 

'\......_______\+-----'/ 
\ 

inktkanaal 

Figuur 3.2a: Dwarsdoorsnede inktkanaal met een bimorf actuator zonder een 
elektrische spanning over de piëzo. 

elektrode ptezo 
\ '",, / mernbraan 
\~ ~ :::::\~'==-----:-~--:)~~=:::>~·--_// 

\ 
inktkanaal 

Figuur 3.2b: Dwarsdoorsnede inktkanaal met een bimorf actuator met een bepaalde 
elektrische spanning over de piëzo. 

Een ander voordeel van een bimorf actuator t.o.v. een vinger actuator zou het afnemen 
van een groot deel van de problematiek van de thermische matching van de actuator 
met de kanalenplaat kunnen zijn. Dit is zo, omdat de bimorf piëzoelementen 
afzonderlijk klein zijn; ze hebben de afmeting van een kanaal, terwijl een vinger 
actuator, als geheel, de afmeting van de kanalenplaat heeft. De kanalenplaat is de 
plaat waar alle inktkanalen in gemaakt zijn. Nog een ander voordeel zou een 
kostprijsreductie kunnen zijn. Vanwege deze mogelijke voordelen is er een 
onderzoeksprogramma gestart naar deze bimorf actuator. 

Er is een analytisch 2D-model in het software programma Mathcad dat de onbelaste 
volumeverplaatsing en de compliantie berekent voor een bimorf actuator. Hieruit kan 
de volumeverplaatsing van de inkt worden afgeleid. De parameters in dit model om 
deze volumeverplaatsing te krijgen zijn o.a. de verschillende laagdiktes en 
materiaaleigenschappen, waaronder de elasticiteitsmodulus van het membraan en van 
de piëzo en de piëzoelektrische constante (d31). De geometrie van het inktkanaalligt 
vast, omdat hier dezelfde geometrie voor gebruikt wordt als bij een vinger actuator. 

M.b.v. dit model is een schatting gemaakt voor de benodigde laagdiktes. Voor deze 
bimorf actuator is een dunne laag piëzo nodig waarschijnlijk in de orde van 40 ~-tm. 
De commercieel verkrijgbare piëzomaterialen zitten ver boven of onder deze 
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laagdikte. Het Fraunhofer Institut Keramische Technologien und Sinterwerkstofte in 
Dresden (IKTS) doet onderzoek naar het maken van deze piëzolagen. Er is dan ook 
een uitbesteding gedaan aan IKTS met als uiteindelijke doel het maken van bimorf 
actuatoren voor inkjet printkoppen. 

IKTS heeft een aantal preparaten gemaakt, die bestaan uit een dik substraat met 
daarop een elektrode, daarop een laag piëzomateriaal (PbZnTi03) en hierop een 
tweede elektrode. Omdat het onderzoek aan de piëzolaag eerst centraal staat en de 
vervaardiging van piëzo op een robuust substraat eenvoudiger is, is het membraan 
vervangen door een dik substraat. 

De materiaaleigenschappen van het piëzomateriaal van IKTS zijn echter niet bekend. 
Het doel van dit afstudeeronderzoek is dan ook het bepalen van de 
materiaaleigenschappen van dit piëzomateriaal om hiermee te voorspellen of dit 
piëzomateriaal geschikt is voor een bimorf actuator. 

Om de materiaaleigenschappen te kunnen bepalen worden er twee modellen 
opgesteld: een analytisch model en een model dat gebruik maakt van de eindig 
elementen methode (hierna afgekort als EEM). Om deze modellen te toetsen worden 
er buigpreparaten gemaakt met een dikkere piëzolaag van PXE59, waarvan de 
materiaaleigenschappen wel bekend zijn. Aan deze buigpreparaten worden metingen 
verricht, waarvan de resultaten met de voorspellingen van het modellen vergeleken 
worden. Dit zegt wat over de voorspellende waarde van de modellen. Vervolgens 
worden met deze modellen de materiaaleigenschappen van de piëzo van de 
buigpreparaten van IKTS bepaald. En hiermee kan bepaald worden of de piëzo 
geschikt is om een bimorf actuator van te maken. 

De opbouw van dit verslag is dan ook als volgt: 
Eerst wordt het model voor een inktkanaal besproken en de eisen die hieruit volgen 
voor de piëzolaag (hoofdstuk 4). Hierna worden de verschillende modellen voor de 
buigpreparaten besproken (hoofdstuk 5). Vervolgens worden deze modellen getoetst 
aan buigpreparaten met PXE59 (hoofdstuk 6). Daarna wordt met behulp van deze 
modellen de d31 van het piëzomateriaal van de preparaten van IKTS bepaald 
(hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 worden een aantal geometrie verbeteringen van de 
buigpreparaten gegeven om de materiaalconstanten nauwkeuriger te kunnen bepalen. 
Hierna wordt de stap terug gemaakt naar het inktkanaal en gekeken of het 
piëzomateriaal van IKTS goed genoeg is om een bimorf actuator van te maken 
(hoofdstuk 9). Daarna zullen alle conclusies (hoofdstuk 10) en aanbevelingen 
(hoofdstuk 11) nog eens opgesomd worden. En als laatste volgen het hoofdstuk 
technology assessment (hoofdstuk 12), de referenties (hoofdstuk 13) en een 
symbolenlijst (hoofdstuk 14). 
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4. Bepaling van dikte van piëzolaag in bimorf actuator 

In het verleden is een modelbeschrijving afgeleid voor een inktkanaal, deze afleiding 
is terug te vinden in appendix B. In dit hoofdstuk wordt dit model als basis gebruikt 
om de laagdikte van de piëzo te berekenen die nodig is om een volumeverplaatsing 
van de inkt te krijgen, die groot genoeg is om een druppel te kunnen vormen. 
Hiervoor worden voor de materiaaleigenschappen van het piëzomateriaal de 
eigenschappen van PXE59 genomen, zie appendix A Voor het membraan wordt 
titaan genomen. De geometrie en parameters van het inktkanaal zijn als volgt (zie ook 
figuur 4.1 ). 

dp = dikte piëzo 
d = dikte membraan onder piëzo 
d1 = dikte membraan bij scharnier 
Bp = breedte piëzo 
B = lengte overspanning 
Lz = B/2 
L1 = Lz-Bp/2 
lk = lengte inktkanaal 
h = hoogte inktkanaal 

Yp =elasticiteitsmodulus van piëzo (Pa) 
Y =elasticiteitsmodulus membraan (Pa) 
Sp = compliantie piëzo (1/Pa) 
s = compliantie membraan (1/Pa) 
V el = spanning over piëzo (V) 
d31 = piëzoelektrische constante (mN) 
p = dichtheid inkt (kg!m3

) 

Einkt = compressiemodulus inkt (Pa) 
c =geluidssnelheid in inkt (m/s) 
Vp = poissonconstante piëzo 
v = poissonconstante membraan 

BP 

3tc 
X=Ü 1 

Figuur 4.1: Dwarsdoorsnede inktkanaal en bimorf actuator, waar de diverse 
parameters in worden weergegeven. 
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Voor de teststructuur van een inktkanaal waar naar gekeken wordt, liggen de 
volgende waarden voor de parameters vast: 

B = 300 x 10-6 m 
Ik= 0.007 m 
h = IOO x 10-6 m 

V= 0.3 
Vp = 0.35 
Sp = I6 X 10-12 I/Pa 
s = 11(I05 x I09

) I/Pa 

y = I 
s(I-v 2 ) 

I 
yp = 2 

sP(I-v P) 

d31 = -(I +vp)I90 x 10-12 mN 
p = 1140 kg/m3 

c =I250 m/s 

De waarde voor de parameters dp, d, d1, Bp en Ve1 kunnen vrij gevarieerd worden. 

Toen dit model opgesteld werd is aangenomen dat in het inktkanaal in de lengte 
richting geldt dat de rek nul is (S2=0), dus een plane strain situatie. Dat betekent dat er 
een mechanische spanning in de lengte richting is. Deze mechanische spanning leidt 
tot een verandering van de rek in de breedte (S1,ef!), namelijk (zie hiervoor ook het 
volgende hoofdstuk): 

waarin: 

met - .:2L =V. 
Sn 

S1 = rek in I-richting 
Sij = compliantie 
T1 =mechanische spanning in I-richting 
d31 = piëzoelektrische constante 
E3 = elektrisch veld in 3-richting 
v = poissonconstante 

{4.I} 

{4.2} 

{4.3} 

{4.4} 

De term tussen haken in { 4.2} is de correctiefactor van de compliantie voor de piëzo 
en de term tussen haken in { 4.3} is de correctiefactor van de piëzoelektrische 
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constante voor de piëzo. In het model voor het inktkanaal worden de correctiefactoren 
voor het membraan op dezelfde rnanier meegenomen. 

Als vervolgens de volgende waarden voor de vrije parameters genomen worden: 
d = 30 ~-trn 
dl = 10 !-lffi 
Bp = 265 ~-trn 
E = Ve1/dp = 106 V/rn 

levert dit bij een laagdikte van dp = 40 ~-trn een volurneverplaatsing van 48 pl. 
Een eerste inschatting veronderstelt dat er een volurneverplaatsing van 30 pl nodig is 
voor een druppel, dus de volurneverplaatsing is groot genoeg. 

Op deze rnanier is een jaar geleden bepaald, dat de laagdikte van de piëzo voor een 
birnorf actuator een orde grootte van 40 ~-tm zou moeten hebben. Als de vrije parameters 
veranderen, verandert de volurneverplaatsing als volgt: 

parameter 1'1V 

d t ~ 
d ~ ~ 
dl t ~ 
dl ~ t 
Bp t t 
Bp ~ ~ 
Et t 
E~ ~ 

Tabel4.1: Verandering van de volumeverplaatsing, als gevolg van een verandering 
van de vrije parameters, waarin t betekent toenemen en ~ betekent afnemen. 

Dus toename van Bp, afname van d1 en toename van E leveren een grotere 
volurneverplaatsing op. Een opmerking hierbij is dat de Bp inderdaad groter kan worden 
en de d1 kan in de praktijk niet kleiner genomen worden. E kan ook niet groter genomen 
worden, omdat er dan doorslag door de lucht kan ontstaan. 

In het voorgaande is aangenomen dat er een plane strain situatie is (S2=0). Dit hoeft niet 
zo te zijn. Een andere benadering zou bijvoorbeeld T1=T2 kunnen zijn. Deze benadering 
blijkt narnelijk voor het gedrag van de piëzo in een buigpreparaat te gelden, zie hiervoor 
het volgende hoofdstuk. Dus de mechanische spanning in de beide richtingen van de 
piëzo loodrecht op de polarisatie as zijn gelijk. Dat betekent: 

sll,eff = (1-v )s11 {4.5} 

{4.6} 

Met deze benadering wordt ook de volurneverplaatsing berekend met dezelfde waarden 
voor de parameters. Dat levert in het geval dat dp = 40 ~-trn een volurneverplaatsing van 
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39 pl. Ook dit is voldoende voor een druppel inkt. Als ook in dit model d, d1, Bp enE 
gevarieerd worden, levert dat hetzelfde gedrag als bij de plane strain veronderstelling. 

Conclusie 
Er wordt verondersteld dat de aannamen, die in het model van het inktkanaal gedaan 
worden, juist zijn. Met behulp van dit model is bepaald hoe dik de piëzolaag van een 
bimorf moet zijn voor een voldoende grote volumeverplaatsing voor een druppel inkt. 
Deze dikte van de piëzolaag zou dan in de orde grootte van 40 f!m moeten zijn. Hierbij 
wordt dan wel verondersteld dat de piëzo de eigenschappen heeft van PXE59. Dit is een 
piëzomateriaal, waar al veel onderzoek aan verricht is. De materiaaleigenschappen 
zullen ook beter zijn. De piëzo van IKTS is zeker nog niet optimaal en de 
materiaaleigenschappen zullen ook minder gunstig zijn voor toepassing in een bimorf 
actuator. In de volgende hoofdstukken zullen de materiaaleigenschappen van de piëzo 
van IKTS bepaald worden. Dit gebeurt om hiermee in hoofdstuk 9 te berekenen of de 
eigenschappen van het piëzomateriaal van IKTS voldoende zijn om een voldoende grote 
volumeverplaatsing te krijgen. 
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5. Modellering buigpreparaten 

Een buigpreparaat bestaat uit verschillende lagen: een bovenelektrode, piëzomateriaal, 
een onderelektrode en een substraat van aluminiumoxide. Als het preparaat aan een 
uiteinde ingeklemd wordt en er een spanning over het piëzomateriaal gezet wordt, zal 
het piëzomateriaal krimpen in de 1- en in de 2-richting als gevolg van het inverse 
piëzoelektrische effect. Het substraat zal niet krimpen en hierdoor zal het geheel een 
kromming vertonen (zie figuur 5.1). 

electrode 
·"-, 

',, substraat 

/ptezo 3 

T .,JI21 electrode IL_. 

Figuur 5.1: Dwarsdoorsnede ingeklemd buigpreparaat met een elektrische spanning 
over de piëzo. 

Er zijn buigpreparaten waarvan de materiaaleigenschappen van het piëzomateriaal 
niet bekend zijn (preparaten IKTS). Om deze te weten te komen is geprobeerd om het 
gedrag van een buigpreparaat te modelleren. Om het model te toetsen zijn er 
buigpreparaten gemaakt, waarvan de materiaaleigenschappen wel bekend zijn. Bij 
deze preparaten is er gebruik gemaakt van het piëzomateriaal PXE59. 

Er is een 3D model gemaakt m.b.v. het eindige elementen methode (EEM) pakket 
Ansys dat het gedrag van een buigpreparaat goed beschrijft. Het voordeel van dit 
model is dat het effect van de derde dimensie wordt meegenomen en dat het verder 
makkelijk uit te breiden is. Bij het EEM model wordt een schatting van de onbekende 
materiaaleigenschappen als constante ingegeven, waarmee vervolgens een uitwijking 
berekend wordt. Deze uitwijking wordt met metingen aan preparaten vergeleken en 
indien nodig worden de materiaalconstanten aangepast. Op deze manier worden de 
materiaalconstanten van het onbekende piëzomateriaal bepaald. Het nadeel hierbij is 
dat bij elke verandering van de materiaaleigenschappen en bij elke verandering van de 
geometrie van het buigpreparaat er minimaal een uur rekentijd nodig is. Om dit 
probleem op te lossen zijn een aantal eenvoudigere modellen gemaakt, waarbij 
verschillende veronderstellingen gemaakt zijn. Er zijn analytische modellen gemaakt 
en modellen, die gebruik maken van de EEM. 

Eerst zal wat algemene theorie besproken worden over een buigpreparaat, de buiging 
van een balk, het inverse piëzoelektrisch effect en het piëzogedrag in 3D. Hierna 
worden een aantal modellen beschreven. Vervolgens worden de modellen met elkaar 
vergeleken en wordt bepaald welk model een vereenvoudiging van het 3D Ansys 
model is. In deze paragrafen wordt er van uitgegaan dat de materiaaleigenschappen 
van de piëzo constant zijn. Dit is niet juist. De materiaaleigenschappen blijken van 
een aantal factoren af te hangen, die in paragraaf 5.4 besproken worden. Vervolgens 
worden in dezelfde paragraaf de modellen hieraan aangepast. In paragraaf 5.5 worden 
de hoofdpunten van dit hoofdstuk herhaald. 
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5.1 Algemene theorie 

De mechanische spanningen in een balk bij buiging, het piëzoelektrisch effect en het 
piëzogedrag in 3D worden in deze paragraaf besproken. Deze onderwerpen zullen 
later in deze paragraaf nog terug komen. 

5 .1.1 Spanningen in een balk bij doorbuiging 

Als een balk aan een kant ingeklemd wordt en er op de andere kant een kracht wordt 
uitgeoefend, zal de balk buigen (zie figuur 5.2). Hierdoor zullen er mechanische 
spanningen in het materiaal ontstaan. Voor de in de figuur getekende geometrie zal 
dan voor kleine uitwijkingen gelden: T3=0, T 1>>T2 en T2=0 met T de mechanische 
spannmg. 

F 
3 

50rmn ILI 
Figuur 5.2: Een balk, die aan een zijde ingeklemd is, waarop een kracht wordt 

uitgeoefend. De balk is 50 mm lang (i-richting), 4 mm breed (2-richting) en 0.8 mm 
dik (3-richting). 

5.1.2 Inverse piëzoelektrisch effect 

Over een cilinder gemaakt van piëzoelektrisch keramiek, dat gepoold is, wordt een E
veld gezet. Als gevolg hiervan zal de cilinder langer en smaller (E-veld gelijk gericht 
aan polarisatierichting piëzo) of korter en breder (E-veld tegengesteld gericht aan 
polarisatierichting piëzo) worden (zie figuur 5.3). Dit wordt het inverse 
piëzoelektrische effect genoemd [9, blz. 5]. 
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A B c 

Figuur 5.3: Inverse piëzoelektrisch effect van een piëzocilinder met twee elektroden, 
A) geen E-veld over de piëzo, B) E-veld tegengesteld gericht aan polarisatierichting 

van de piëzo, C) E-veld gelijk gericht aan polarisatierichting van de piëzo. 

5 .1.3 Piëzogedrag in 3 dimensies 

Lineair isotroop piëzogedrag is te beschrijven in 3 dimensies [3, blz 188] met: 

{

S; = s:rj + d:i~m 

Dm = dmi'I; + EmkEk 

waarin: 
si= rek 
sE i i = compliantie bij constant elektrisch veld [1/Pa] 
Ti = mechanische spanning [Pa] 
dmi = piëzoelektrische constante [ mN] 
Em of Ek = elektrisch veld [V /m] 
Dm= diëlectrische verplaatsing [C/m2

] 

{5.1} 

E Tmk = permittiviteit bij constante mechanisch spanning [F/m J 

met i,j= 1..6 voor de richtingen zie figuur 5.4 
m,k=l..3. 

16 



3 

6 

2 

1 

Figuur 5.4: Richtingen, die hier gebruikt worden. 

Dit uitgeschreven in een matrix vergelijking levert: 

SI 
E 

Su 
E 

s12 
E 

sB 
E 

s14 
E 

s1s 
E 

sl6 dll d21 d31 Tl 

sz 
E 

Szl 
E 

Szz 
E 

s23 
E 

Sz4 
E E 

dl2 d22 d32 Tz Szs Sz6 

s3 E E E E E E 
d13 d23 d33 T3 s31 s32 S33 S34 s3s s36 

s4 
E E E E E E 

dl4 d24 d34 T4 S41 S4z S43 S44 s4s s46 

Ss 
E 

Ssl 
E 

Ssz 
E 

SsJ 
E 

Ss4 
E E 

dl5 d25 d35 Ts {5.2} Sss Ss6 

s6 
E 

s61 
E 

s62 
E 

s63 
E 

s64 
E E 

d16 d26 d36 T6 s6s s66 

Dl du d12 d13 dl4 dl5 dl6 
T 

En 
T 

E12 
T 

E13 El 

Dz d21 d22 d23 d24 d25 d26 
T 

E21 
T 

Ezz 
T 

E23 Ez 

D3 d31 d32 d33 d34 d35 d36 
T 

E 31 
T 

E 32 
T 

E 33 E3 

Bij het piëzomateriaal PZT is er kristalsymmetrie ( 6mm symmetrie, de 
materiaalconstanten zijn in de 1 en 2 richting hetzelfde) en daarom geldt het volgende 
[12, blz 22]: 

sl 
E 

Su 
E 

s,z 
E 

s13 0 0 0 0 0 d31 Tl 

sz 
E 

s12 
E 

sll 
E 

s13 0 0 0 0 0 d31 Tz 

s3 E 
sB 

E 
sB 

E 
S33 0 0 0 0 0 d33 T_, 

s4 0 0 0 E 
s44 0 0 0 dl5 0 T4 

Ss 0 0 0 0 E 
s44 0 dl5 0 0 Ts {5.3} 

s6 0 0 0 0 0 E E 2(s11 - s12 ) 0 0 0 T6 

Dl 0 0 0 0 diS 0 T 
Eu 0 0 E, 

Dz 0 0 0 dl5 0 0 0 T 
En 0 Ez 

D3 d31 d31 d33 0 0 0 0 0 T 
E 33 E3 

Het elektrisch veld wordt evenwijdig aan de polarisatierichting (3) genomen. Dus 
E1=Ez=O. De schuifspanningtermen (T4, Ts, T6) en ook de afschuivingtermen (S4, S5, 

S6) worden verwaarloosd. 
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5.2 De verschillende modellen 

De buiging van een normale balk kan in 2D beschreven worden met de 
veronderstelling plane stress (T2=0) (zie paragraaf 5.1.1). Er wordt verondersteld dat 
dit niet geldt voor een buigpreparaat, omdat het piëzoelektrisch effect zorgt voor een 
rek in zowel de 1- als de 2-richting. T1=T2 zou een betere veronderstelling voor deze 
situatie kunnen zijn. Om dit na te gaan is er ook een ander EEM model in 3D 
gemaakt, waarin het piëzoelektrisch effect alleen in de 1-richting werkt. Deze zorgt 
dus alleen voor een kromming van het buigpreparaat in de 1-richting. T 2=0 zou dan 
een goede vereenvoudiging voor dit model moeten zijn. Hierna worden de volgende 
modellen besproken, die in de volgende paragraaf met elkaar vergeleken gaan 
worden: 
• EEM model 3D, normaal 

Dit is het 3D model voor het buigpreparaat 
• analytisch model2D, T1=T2 

Dit is een eenvoudig analytisch model waarin T1=T2 verondersteld wordt. 
• EEM model 3D, d32=0 

Dit is het model, waarin het piëzoelektrisch effect alleen in de 1-richting werkt. 
• EEM model2D, T2=0 

• 

Dit is een 2D model wat gebruik maakt van de EEM met de veronderstelling 
T2=0. 
analytisch model2D, T2=0 
Dit is een eenvoudig analytisch model waarin T 2=0 verondersteld wordt. 

De modellen worden verdeeld in 2 groepen: modellen die gebruik maken van het 
Eindig Elementen Methode pakket Ansys en analytische modellen. In alle modellen 
worden de elektroden verwaarloosd. 

5.2.1 Modellen die gebruik maken van de Eindig Elementen Methode via het EEM 
pakket ANSYS. 

Alleen de aannamen die gedaan worden in de EEM modellen worden hier besproken. 
De complete modellen niet, zie hiervoor appendix D. 
Bij al deze modellen wordt gebruik gemaakt van matrix vergelijking {5.3} alleen 
worden er verschillende aannamen gemaakt: 
• EEM model 3D, normaal 
• EEM model2D, T2=0, plane stress 
• EEM model 3D, d32=0. In dit 3D model krimpt de piëzo alleen in de 1-richting als 

er een spanning op gezet wordt en in de 2-richting niet. Dat betekent dat voor het 
piëzomateriaal de symmetrie niet meer geldt en dat d32=0 verondersteld wordt. 

Dat levert dan de volgende matrix vergelijking op: 
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sl E 
sll 

E 
s12 

E 
SJ3 0 0 0 0 0 d3l Tl 

Sz E 
s12 

E 
Su 

E 
SJ3 0 0 0 0 0 d32 Tz 

s3 E 
sB 

E 
sl3 

E 
S33 0 0 0 0 0 d33 T3 

s4 0 0 0 E 
S44 0 0 0 d24 0 T4 

Ss 0 0 0 0 E 
s44 0 dl5 0 0 Ts {5.4} 

s6 0 0 0 0 0 2(s~- s~) 0 0 0 T6 

Dl 0 0 0 0 d15 0 T 
Eu 0 0 El 

Dz 0 0 0 d24 0 0 0 T 
Eu 0 Ez 

D3 d3l d32 d33 0 0 0 0 0 T 
E 33 E3 

met d3z=O. 

5.2.2 Analytisch modellen voor buigpreparaten 

In deze paragraaf wordt eerst een model van een twee lagen structuur beschreven. 
Daarna een 2D analytisch model voor een buigpreparaat waarin de veronderstelling 
T2=0 gemaakt wordt en een model waarin de veronderstelling T1=T2 gemaakt wordt. 
In deze modellen wordt het model van de twee lagen structuur gebruikt. 

5.2.2.1 Het model van een twee lagen structuur 

Dit stuk is ook gebruikt voor de modellering van het inktkanaal in appendix. Voor een 
twee lagen structuur in 2 dimensies worden de volgende veronderstellingen gemaakt: 
• De bovenste laag bestaat uit piëzomateriaal en de onderste uit aluminiumoxide, 

(zie figuur 5.5a). Als er een elektrisch veld over het piëzomateriaal komt te staan, 
zal het krimpen in de 1-richting terwijl het aluminiumoxide niet krimpt, hierdoor 
zal het geheel een kromming vertonen. 
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3,y 

a 
___ P•_ez_o ___ lddp Ll,x 

aluminiumoxide l 
y 

b 

y 

c 

Figuur 5.5: Een schematische weergave van een twee lagen structuur in 2D. 
a) geometrie, die verondersteld wordt, b) rek afhankelijk van y, c) rek, die wordt 

veroorzaakt door het elektrisch veld, afhankelijk van y, (voor verdere uitleg zie de 
tekst). 

• Voor het scheidingsvlak tussen de piëzo en het aluminiumoxide wordt y=O 
genomen. Dey-richting staat loodrecht op het scheidingsvlak. 

• De rek wordt als volgt verondersteld (zie figuur 5.5b): 

• 

• 

waarin: S1(y) =rek afhankelijk van y 
So = rek op y=O 
k =kromming 

en verdere doorsneden blijven vlak. 
De rek wordt voor een deel veroorzaakt door het elektrisch veld (figuur 5.5c) en 
voor een deel door de spanning in het materiaal. 
Voor het piëzomateriaal geldt (O<y<dp) als T2=TF0 (zie formule 5.3): 

Tl (y) + d Vet = S + ky 
y 31 d () 

p p 

{5.6} 

waarin: T1(y) =mechanische spanning afhankelijk van y 
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• 

• 

Y P = elasticiteitsmodulus van het piëzomateriaal 
= 1/su = 1/compliantie 

dp = dikte van het piëzomateriaal 
d31 = piëzoelektrische constante van het piëzomateriaal 
Vei = elektrische spanning die over de piëzo heen staat 

Voor het aluminiumoxide geldt (-d<y<O) (zie formule 5.3): 

waarin: T1(y) =mechanische spanning afhankelijk van y 
Y = elasticiteitsmodulus van het aluminiumoxide 

= 1/s11 = 1/compliantie 
d = dikte van het aluminiumoxide I substraat 

Er moet aan de volgende twee randvoorwaarden voldaan zijn: 

1) LF = 0 

2) LM = 0 

dat betekent: 

fT1(y)dy = 0 en fT1(y)ydy = 0. 
-d -d 

{5.8} 

{5.9} 

{5.10} 

Uit deze veronderstellingen volgt voor een twee lagen structuur: 

{5.11} 

{5.12} 

5.2.2.2 Analytisch model2D, T2=0 

Dit model is een analytisch 2D-model dat het gedrag van een buigpreparaat beschrijft. 
Het buigpreparaat wordt aan een korte zijde ingeklemd (zie figuur 5.6). Over de piëzo 
wordt een elektrische spanning gezet en deze spanning veroorzaakt een uitwijking. 

Er worden in dit model de volgende veronderstellingen gemaakt: 
• Het buigpreparaat bestaat uit twee lagen: een laag aluminiumoxide met daarop een 

laag piëzomateriaal. Dit betekent dat de effecten van de elektroden verwaarloosd 
worden. 

• Er wordt uitgegaan van een 2 dimensionale benadering. Er wordt een plane stress 
benadering (T 2=0) verondersteld. 

• Het hiervoor beschreven model voor de twee lagen structuur wordt gebruikt. 
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• De mechanische spanning in de 3-richting (zie figuur 5.5a) wordt verwaarloosd 
(T3=0). 

electrode 
·~ 

p1ezo 
/ 

electrode 

" substraat 

Figuur 5.6: Het buigpreparaat ingeklemd. 

• Het preparaat is gekromd en voor de uitwijking op een afstand x van de 
inklemming geldt: 

1 2 u( x)= 
2 

kx , 

waann: u = uitwijking 

{5.13} 

x = de afstand van de inklemming tot het punt waar u bepaald wordt 

5.2.2.3 Analytisch model2D, T1=Tz 

In dit model gelden dezelfde veronderstellingen als bij het model uit de vorige 
paragraaf op de veronderstelling van T 2=0 na. Hiervoor in de plaats wordt de 
veronderstelling T1=T2 genomen. De mechanische spanning in de 1-richting is 
hetzelfde als in de 2-richting. De piëzo krimpt in de 1-richting hetzelfde als in de 2-
richting als gevolg van het elektrisch veld. Voor een bewijs hiervan wordt verwezen 
naar appendix E. 

Uit de matrix vergelijking {5.3} volgen de volgende vergelijkingen: 

{5.14} 

{5.15} 

Met de veronderstelling T1=T2 levert dit: S1=S2 (de rek in de 1- en de 2-richting zijn 
hetzelfde) en 

{5.16} 
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Het analytisch model T1=Tz is hetzelfde als het model T2=0 alleen moet s~ 

gecorrigeerd worden met de term (1 + s~ J· Dus 1/Yp moet gecorrigeerd worden met 
sll 

(
1 + s~ J· Dit geldt niet alleen voor de piëzo, maar ook voor het substraat. 

sll 

De poissonconstante v is als volgt gedefinieerd: v = -~. Dit levert voor de 
sll 

correctiefactor: ( 1-v ). 

5.3 Vergelijking tussen de verschillende modellen 

In de verschillende modellen is de geometrie gebruikt van preparaten waaraan ook 
echt metingen verricht zijn. Er zijn twee verschillende soorten buigpreparaten: 
preparaten met PXE59 als piëzomateriaal en preparaten gemaakt door IKTS, waarvan 
de materiaaleigenschappen van de piëzo niet bekend zijn en die menjuist wil weten. 
De exacte geometrie en de materiaaleigenschappen worden in bijlage F besproken. De 
belangrijkste parameters zijn: d=51 0 Jlm, breedte = 4 mm en lengte :::: 45 mm. 

Voor het preparaat met onbekende materiaaleigenschappen (preparaat IKTS) worden 
de materiaaleigenschappen van PXE59 verondersteld voor het berekenen van de 
uitwijking en de mechanische spanning. 

Voor de verschillende preparaten zijn de uitwijking van het preparaat en de 
mechanische spanningen in het piëzomateriaal m.b.v. verschillende modellen 
berekend. Dit bij een vaste maximale elektrische spanning op een variërende plaats op 
het preparaat. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in tabel 5.1 voor een preparaat 
met dp=207 Jlm. Voor de andere preparaten wordt verwezen naar appendix G. Als de 
uitwijkingen, berekend m.b.v. de verschillende modellen, in tabel 5.1 met elkaar 
vergeleken worden levert dit de eerste rij in tabel 5.2 op. De andere rijen voor andere 
dikten van de piëzolaag worden op dezelfde manier bepaald. 
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preparaat 2 

V= 200 V 
lengte= 40.5 mm 
d=510 um 
dp=207 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

35.92 102.1 101.8 102.1 91.5 91.09 93.28 93.25 129.9 
20.36 33.36 33.02 32.8 29.39 29.23 29.93 29.9 41.72 

5 2.373 2.048 1.98 1.77 1.797 1.846 1.815 2.52 
10 8.436 8.098 7.91 7.09 7.059 7.231 7.2 10.06 
15 18.38 18.04 17.8 15.95 15.86 16.24 16.21 22.64 
20 32.21 31.87 31.6 28.36 28.2 28.88 28.85 40.26 
25 49.93 49.59 49.5 44.31 44.09 45.15 45.11 62.9 
30 71.54 71.2 71.2 63.8 63.51 65.04 65.01 90.58 
35 97.03 96.7 96.9 86.84 86.48 88.56 88.53 123.3 

40.5 129.5 129.2 129.8 116.3 115.8 118.6 118.6 165.1 

Tabel 5.1: Uitwijking (J.lm.) afhankelijk van plaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat nummer 2 (y=O mm is op de rand van het preparaat en 

y=2 mm is in het midden van het preparaat). 

In tabel 5.2 worden de volgende vergelijkingen gemaakt tussen de uitwijkingen 
berekend m.b.v. de modellen: 
1. Het EEM model3D, normaal wordt vergeleken met het analytisch model, T1=Tz, 

om te kijken of deze vereenvoudiging juist is. 
2. Het EEM model3D, normaal wordt vergeleken met het analytisch model, Tz=O, 

om te kijken of deze vereenvoudiging inderdaad onjuist is. Dus of het 
piëzoelektrisch effect in de 2-richting ervoor zorgt dat het gedrag van het 
buigpreparaat niet overeen komt met het gedrag van een normale balk. 

3. Het EEM model3D, d3z=O wordt vergeleken met het analytisch model, Tz=O om 
te kijken of dat na het uitschakelen van piëzoelektrisch effect in de 2-richting het 
gedrag van het buigpreparaat overeenkomt met het gedrag van een normale balk. 

4. Het EEM model3D, normaal wordt vergeleken met het EEM model, d3z=O om te 
kijken of deze inderdaad verschillend zijn. 

5. Het EEM model2D, Tz=O wordt met het analytisch model2D, Tz=O vergeleken 
om te kijken of deze hetzelfde zijn. 
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2 207 Ja nee Ja Ja nee 
8 258 Ja nee Ja Ja nee 
10 511 nee Ja ja = Ja 
4 1014 nee Ja nee = Ja 

ikts 48 Ja nee ja Ja nee 

totaal nee ja nee 
voor dp<258 urn 

Tabel 5.2: De uitwijkingen, berekend met de verschillende modellen, worden hierin 
onderling vergeleken. Ja betekent dat de bewering juist is, nee betekent dat de 
bewering onjuist is en = betekent dat de bewering ongeveer juist is. 

Uit tabel5.1 en 5.2 kan geconcludeerd worden dat voor dp s 258 f!ID 
(dikte << breedte) het volgende geldt: 

• voor zowel de rand en het midden van het preparaat: 

EEM model3D, normaal<'? analytisch model, T1=T2 

en 
EEM model3D, d32=0 <'? analytisch model T2=0 <'? EEM model2D, T2=0 

In tabel5.3 worden vergelijkingen tussen de mechanische spanningen in het 
piëzomateriaal gemaakt. Dit gebeurt op de rand en in het midden van het preparaat 
voor de twee EEM 3D modellen. Hieruit kan bepaald worden of de veronderstellingen 
T1=T2, T2=0 en T3=0 geldig zijn. 
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preparaat preparaat EEM model 3D, normaal EEM model 3D, normaal 
nr piezo y=O mm, op de rand y=2 mm, in het midden 

dikte (um) T3=0 T1=T2 T2=0 T3=0 T1=T2 T2=0 

2 207 relatief nee = ja ja nee 
8 258 ja ja nee ja ja nee 
10 511 ja nee nee ja ja nee 
4 1014 nee ja = ja ja nee 

ikts 48 relatief = nee ja ja nee 

totaal ja onduidelijk onduidelijk ja ja nee 
voor dp<258 um 

preparaat preparaat EEM model 3D, d32=0 EEM model 3D, d32=0 
nr piezo y=O mm, op de rand IY=2 mm, in het midden 

dikte (um) T3=0 T1=T2 T2=0 T3=0 T1=T2 T2=0 

2 207 ja nee ja ja nee = 
8 258 ja nee ja ja nee = 
10 511 ja nee ja ja nee = 
4 1014 ja nee ja ja nee = 

ikts 48 ja nee relatief ja nee relatief 

totaal ja nee ja ja nee 
voor dp<258 um 

Tabel5.3: De mechanische spanningen, berekend met de verschillende modellen, 
worden hierin onderling vergeleken. Ja betekent dat de bewering juist is, nee betekent 

dat de bewering onjuist is, = betekent dat de bewering ongeveer juist is en relatief 
betekent dat de spanningen van dezelfde ordegrootte zijn. y=O is op de rand van het 

preparaat, y=2 mm is in het midden van het preparaat. 

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat voor dp s 258 ~m het volgende geldt: 
• voor het midden van het preparaat (hier wordt de uitwijking in de praktijk ook 

gemeten): 

EEM model3D, normaal~ analytisch model, T1=T2 

en 
EEM model 3D, d3z=O ~ analytisch model T 2=0 ~ EEM model 2D, T 2=0 

• voor de rand van het preparaat: 

EEM model3D, d32=0 ~ analytisch model T2=0 ~ EEM modcl2D, T2=0 

Ook is T FÜ een goede veronderstelling voor beide modellen. 

Voor dp > 258 ~m gaan de 2D modellen (T1=T2, T2=0 (analytisch en EEM)) gering 
afwijken van de EEM 3D modellen, omdat de dikte van het preparaat dan niet meer te 
verwaarlozen is t.o.v. de breedte van het preparaat. 
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5.3.1 Conclusies 

Uit deze paragraaf kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

1. Als de verschillende modellen onderling vergeleken worden, blijkt dat het EEM 
model3D, normaal goed overeen komt met het analytisch model2D, T1=T2 voor 
dp s 258 !!ID. Dat houdt in dat de rek en de mechanische spanning in de 1-richting 
even groot zijn als in de 2-richting. Dit komt door het inverse piëzoelektrisch 
effect wat in beide richtingen even groot is. 

2. De vereenvoudiging T2=0 is inderdaad onjuist voor het EEM model3D, normaal. 
3. Er is in het EEM model 3D, d32=0 verondersteld dat het inverse piëzoelektrisch 

effect alleen in de 1-richting werkt en op de rek en mechanische spanning in de 2-
richting geen invloed heeft. Dus als het piëzomateriaal niet actief in de 2-richting 
zou zijn (wat in werkelijkheid niet het geval is) buigt het buigpreparaat hetzelfde 
als een gewone balk waar een kracht op uit geoefend wordt in de 3-richting (zie 
hiervoor paragraaf 5.1.1). De veronderstelling T2=0 is dan juist. 

4. Het EEM model 3D, normaal is inderdaad anders dan het EEM model, d32=0. 
5. Het EEM model2D, T2=0 geeft dezelfde waarden als het analytisch model T2=0. 

Voor dp > 258 !liD gaan de 2D modellen (T1=T2, T2=0 (analytisch en EEM)) gering 
afwijken van de EEM 3D modellen, omdat de dikte van het preparaat dan niet meer te 
verwaarlozen is t.o.v. de breedte van het preparaat. 

In het vervolg van dit rapport wordt het analytisch model2D, T1=T2 gebruikt voor een 
benadering van het EEM model 3D, normaal. 

5.4 Materiaaleigenschappen geldig onder bepaalde condities 

In voorgaande paragrafen wordt ervan uitgegaan dat de materiaaleigenschappen van 
de piëzo constant zijn. Dit is niet juist. De materiaaleigenschappen, die in 
tabellenboeken gegeven worden, zijn maar geldig onder bepaalde condities, die niet 
altijd erbij vermeld worden. Volgens literatuur [4] en [5] zijn de 
materiaaleigenschappen o.a. afhankelijk van: 
• voorspanning in het piëzo 
• elektrisch veld over het piëzo 
• temperatuur van het piëzo 
• frequentie van aansturing van het piëzo 

Hoe de materiaaleigenschappen van de temperatuur en de frequentie afhangen, zal 
hier niet behandeld worden. In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe de 
materiaaleigenschappen afhangen van de voorspanning en het elektrisch veld en hoe 
de modellen aangepast worden zodat deze afhankelijkheden meegenomen kunnen 
worden. 

5.4.1 Materiaaleigenschappen afhankelijk van voorspanning en elektrisch veld 

Eerst wordt in deze paragraaf beschreven hoe de voorspanning van een preparaat 
bepaald kan worden en daarna wordt de d31 van PXE59 afhankelijk van voorspanning 
en elektrisch veld beschreven. 
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5.4.1.1 Bepaling van de voorspanning in preparaten 

Bij het maken van de preparaten van PXE59 wordt de piëzolaag op het 
aluminiumoxide gelijmd. Dit gebeurt bij 130 oe. Vervolgens koelt het preparaat af tot 
kamertemperatuur (20 °C). Doordat beide materialen een andere uitzettingscoëfficiënt 
hebben, zullen er mechanische spanningen in het materiaal ontstaan. Dit wordt de 
voorspanning genoemd en deze wordt hier beschreven . 

.--------.dp 
t---1-)I_ez_o ___ --t 

0 
1 y 

substraat 
~----------~-d 

Figuur 5. 7: Doorsnede van een preparaat. 

Voor y>O (zie figuur 5.7) geldt: 

T1(y) +a 11T = S +ky 
y p 0 

p 

{5.17} 

waann: T1(y) =mechanische spanning afhankelijk vanyin lengte richting 
preparaat 
Yp =elasticiteitsmodulus van de piëzo = 1/s11E 

ap = uitzettingscoëfficiënt van het piëzo 
11 T = temperatuur verschil voor en na lijmen 
So = rek op y=O 
k =kromming 

Voor y<O geldt: 

T1(y) +a 11T = S +ky 
y s 0 

{5.18} 

waarin: T1(y) =mechanische spanning afhankelijk vanyin lengte richting 
preparaat 
Y = elasticiteitsmodulus van het substraat = 1/s11 E 

as = uitzettingscoëfficiënt van het substraat 
11T =temperatuur verschil voor en na lijmen 
So = rek op y=O 
k =kromming 

Er moet aan de volgende twee randvoorwaarden voldaan zijn: 

1. LF = 0 

2. LM =0 

dat betekent: 

fT(y)dy = 0 en fT(y)ydy = 0 
-d -d 
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Hiennee wordt in Mathcad voor een preparaat het spanningsverloop T(y) berekend, 
zie hiervoor appendix H. In [ 1, blz. 112] wordt de mechanische spanning in de 
bovenkant van de piëzo en in de onderkant van het substraat berekend, zie hiervoor 
appendix I. De waarden die op deze manier berekend worden, komen overeen met de 
waarden die in appendix H berekend zijn. 

5.4.1.2 dJt van PXE59 afhankelijk van voorspanning en elektrisch veld 

De dJJ afhankelijk van de voorspanning en het elektrisch veld is in de literatuur [6] 
voor PXE59 gegeven, zie appendix A Er wordt verondersteld dat dJt op dezelfde 
manier van de voorspanning en het elektrisch veld afhangt als dJJ . Met deze 
veronderstelling wordt dJt afhankelijk van voorspanning en elektrisch veld voor 
PXE59 bepaald, zie figuur 5.8. 

- prestress 12 MPa - prestress 20 MPa -geen prestress - prestess 40 MPa 

-1.5E-10 

0.0 +00 2.0 +05 4.0 +05 6.0E +05 8.0 +05 1.0 +06 12d 
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-3.3E-10 

-3.5E-10 

E (V/m) 

Figuur 5.8: d J t afhankelijk van elektrisch veld en voorspanning (prestress) voor 
PXE59. 

5.4.2 Aanpassing modellen voord, Eens afhankelijk van elektrisch veld en 
voorspannmg 

Volgens de literatuur [5] gelden de volgende verbanden voor E < 1.2 x 105 V/m. 
• De verhouding tussen EJJ T en dJ 1 blijft bij toenemend elektrisch veld constant 
• s 11 E neemt minder toe dan EJJ T en dJ 1 bij toenemend elektrisch veld. Het gevolg 

hiervan is dat de elektromechanische koppelfactor ki1 = ~i1 E toe neemt bij 
E 33 s 11 

toenemend elektrisch veld. 
• dts neemt meer toe bij toenemend elektrisch veld dan Et tT-

+06 

Om de d, E en s afhankelijk van elektrisch veld en voorspanning mee te nemen in de 
modellen, worden de modellen aangepast 
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5.4.2.1 Aanpassing analytisch model 

Het bestaande analytische model wordt als volgt aangepast: 
Eerst wordt uit figuur 5.8 de d31 afhankelijk van het elektrisch veld voor verschillende 
voorspanningen bepaald: 
d31 =aE2 -bE-c {5 .22} 
waarin de constanten a, ben c afhankelijk van de voorspanning zijn: 

voorspanmng a b c 
(MP a) (x 1 o-23 m3 /V3) (xlo-16 mz/Vz) (xl0-10 rn/V) 
0 2.944 1.002 1.907 
12 7.332 1.774 1.901 
20 2.588 1.547 1.892 
40 2.866 1.722 1.909 

Tabel 5.4: Constanten in formule voor d 31 afhankelijk van voorspanning. 

Vervolgens wordt bij een bepaald elektrisch veld en een bepaalde voorspanning de d31 
(EtO) bepaald. Hierna wordt de verhouding d31 (Et:O)/d31 (E=O) bepaald, waarbij d31 
(E=O) de waarde is waarbij er geen elektrisch veld en voorspanning heerst. Dit is de 
waarde uit de tabellen boeken. Vervolgens wordt verondersteld dat s 1 t met dezelfde 
verhouding toeneemt. 

5.4.2.2 Aanpassing Ansys model 

Het bestaande Ansys model wordt als volgt aangepast: 
Eerst wordt de d31 bij een bepaald elektrisch veld en voorspanning bepaald op 
dezelfde wijze als bij het analytisch model. Vervolgens wordt ook hier de verhouding 

d 31 (E :f. O) = c uitgerekend. En er wordt verondersteld dat d, sen E uit de tabellen 
d 31 (E=0) 
boeken (dus bij E=O en geen voorspanning) met dezelfde verhouding toenemen. 
Vervolgens worden deze matrices in Mathcad ingevuld om de matrices die in Ansys 
ingevoerd moeten worden te bepalen. Dit komt er op neer dat in Ansys alle s-en en E

en met c vermenigvuldigd moeten worden en de e hetzelfde blijft. Zie voor een 
uitdraai van het Ansys model appendix D en voor de materiaalconstanten appendix A 

5.5 Conclusies 

In deze paragraafworden de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk herhaald. 

Het gedrag van een buigpreparaat is in 3D te beschrijven m.b.v. een model in het 
EEM pakket Ansys. Een vereenvoudiging van dit model is het analytische model met 
de veronderstelling T1=Tz. 
De eigenschappen van piëzomateriaal zijn niet constant, maar hangen van 
verschillende factoren af. De d31 hangt o.a. af van de voorspanning in het preparaat en 
het elektrisch veld over het preparaat. Hoe de materiaaleigenschappen E en s afhangen 
van het elektrisch veld is bij hoge velden niet duidelijk. 
De modellen van de buigpreparaten worden zo aangepast dat E en s met dezelfde 
verhouding toenemen bij toenemend elektrisch veld als d31. Op deze laatste 

30 



veronderstelling zal in het volgende hoofdstuk terug gekomen worden. In dat 
hoofdstuk worden namelijk de modellen getoetst aan metingen aan buigpreparaten 
van PXE59, waarvan de materiaaleigenschappen bekend zijn. 
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6. Toetsing modellen aan buigpreparaten PXES9 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de modellen vergeleken met de 
meetresultaten aan PXE59 buigpreparaten, waarvan de materiaaleigenschappen 
bekend zijn. Op deze manier wordt de voorspellende waarde van de modellen 
getoetst, zodat later m.b.v. deze modellen de materiaaleigenschappen van het 
onbekende piëzomateriaal van IKTS bepaald kunnen worden. De PXE59 
buigpreparaten zijn buigpreparaten die bij Océ gemaakt zijn en bestaan uit een laag 
aluminiumoxide en een laag commercieel verkrijgbaar piëzomateriaal PXE59. 
Eerst zal de experimentele opzet besproken worden, waarin ook de verschillende 
buigpreparaten besproken worden. Vervolgens worden de meetresultaten gegeven en 
een vergelijking hiervan met de modellen. Hierna volgen de conclusies. 

6.1 De experimentele opzet 

Een buigpreparaat wordt aan de korte zijde ingeklemd. Over de piëzo kan een 
elektrische spanning gezet worden. Vervolgens kan de uitwijking, die door deze 
spanning veroorzaakt wordt, gemeten worden met behulp van een contactloze 
optische profilometer (UBM) (zie figuur 6.1). Deze uitwijking wordt gemeten 
afhankelijk van de spanning op het piëzomateriaal en afhankelijk van de afstand 
tussen de plaats waar de UBM meet en de inklemming. Hierna zullen het 
buigpreparaat, de UBM en de gebruikte meetmethode kort besproken worden. 

UBM 

electrode, 
................ 3 

-electrode iLI ,," substraat 

Figuur 6.1: Schematische weergave van het preparaat in de opstelling. 

6.1.1 Het buigpreparaat 

Het buigpreparaat bestaat uit verschillende lagen te weten: 
1. bovenelektrode 
2. piëzomateriaal 
3. onderelektrode 
4. aluminiumoxide substraat 

Het buigpreparaat is in de !-richting ± 50 mm lang en is in de 2-richting ± 4 mm 
breed. Voor een overzicht van alle PXE59 preparaten en de plaatsen, waar gemeten 
wordt, zie tabel6.1. 
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preparaat dikte dikte plaats nr afstand afstand lengte breedte 
nr piezo substraat v. inklem v. achterw (I) (b) 

(dp) (d) (x) (mm) (mm) (mm) 
(um) (um) (mm) 

2 207 510 8 35.92 1.941 40.5 4.02 
2 207 510 11 20.36 1.782 40.5 4.02 
4 1014 510 8 39.37 1.963 44.52 4.02 
4 1014 510 11 22.06 1.815 44.52 4.02 
5 1014 510 8 39.16 1.989 43.38 3.98 
5 1014 510 11 18.36 1.932 43.38 3.98 
7 258 510 8 39.51 1.9 43.04 3.89 
7 258 510 11 21.99 1.89 43.04 3.89 
8 258 510 7 40.14 1.94 43.38 4.00 
8 258 510 12 20.43 1.72 43.38 4.00 
9 258 510 8 36.77 1.93 41.62 4.00 
9 258 510 11 21.04 1.7 41.62 4.00 
10 511 510 10 42.09 1.959 44.92 3.99 
10 511 510 4 22.09 1.757 44.92 3.99 
11 511 510 9 41.2 1.94 45.33 4.00 
11 511 510 10 21.8 1.849 45.33 4.00 
12 511 510 7 39.23 1.934 42.99 4.00 
12 511 510 17 21.5 1.775 42.99 4.00 

Tabel6.1: Overzicht van alle PXE59 preparaten en de plaatsen, waar gemeten wordt. 

6.1.2De UBM 

De UBM is een optische profilometer. De UBM meet contactloos met een 
halfgeleider-laserdiode en werkt zelffocusserend. De UBM laser is over het te meten 
oppervlak te verplaatsen in de 1-en de 2-richting met een nauwkeurigheid van 1 !liD. 
De UBM meet de hoogte in de 3-richting met een nauwkeurigheid van 0.1 !liD. M.b.v. 
een camera is te zien waar de UBM op het oppervlak meet. De UBM wordt 
aangestuurd d.m.v. een computerprogramma en hierin zijn de resultaten ook af te 
lezen. 

6.1.3 De gebruikte meetmethode 

Over het piëzomateriaal staat in eerste instantie geen elektrisch spanning. Vervolgens 
wordt er op de piëzo een gelijkspanning gezet en het buigpreparaat zal krom gaan 
staan. Dit gebeurt m.b.v. een schakelaar en pinelektroden (zie figuur 6.2). Hierna 
wordt de schakelaar weer omgezet en zal het preparaat weer in de oude toestand terug 
komen. Dit proces wordt enkele malen herhaald en tijdens dit proces meet de UBM de 
hoogte. Een voorbeeld van dit laatste is in figuur 6.3 te vinden. Tijdens de duur van de 
meting komt het preparaat wat naar boven, waardoor in de figuur de lijn met de 
momenten waarop de spanning 0 V is naar boven loopt. Deze lijn wordt in het UBM 
programma gelijk gesteld aan een uitwijking van 0 !lffi (zie figuur 6.4). Dit wordt 
levellen genoemd. In deze figuur worden de maxima en minima afgelezen en het 
verschil wordt berekend. Deze verschillen worden vervolgens gemiddeld. Dit 
gemiddelde is de uitwijking van het buigpreparaat bij een bepaalde spanning op een 
bepaalde plaats. 
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+ 
ptezo 

Figuur 6.2: De gebruikte schakeling bij de experimenten. 

[~rn] 

::::_:- __ :: ___ ::::::r ::::: ::::::::::::::::::::::: -361 ------------------------------

-362 
-363 
~64 ---- ---- ----- ------------
-365 ---- ---- ----- ------------
-366 ---- ---- ----- ------------
-367 ---- ---- ----- ------------
-368 ---- ---- ----- ------------ ------ ------ ------------- - ---- ----- ------------------ -----
-369 - --- ----
-370 - --- ---- ----- ------------

100 200 301) 40[1 501] 

500 ,,: 100 F'/S [s] 

Figuur 6.3: Resultaat van een meting voor levellen. 
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500 s: 100 P/s 
------------~----- - ------

Figuur 6.4: Resultaat van een meting na level/en. 

6.2. Meetresultaten/Discussie 

500 

(s) 

M.b.v. de UBM wordt de uitwijking van alle PXE59 buigpreparaten afhankelijk van 
de spanning over de piëzolaag gemeten. Hiervan zijn de meetresultaten te vinden in 
appendix J. De meetresultaten worden uitgezet als uitwijking/x2 afhankelijk van het 
elektrisch veld om de meetresultaten eenvoudig met de modellen te kunnen 
vergelijken en om de metingen op andere afstanden van de inklemming (x) voor 
dezelfde dp met elkaar te kunnen vergelijken, zie figuur 6.5 t/m 6.8. Voor een 
foutenanalyse wordt verwezen naar appendix K, de fout wordt wel in de figuren 
weergegeven. 

In de figuren 6.5 t/m 6.8 wordt u/x2
, berekend m.b.v. de modellen, ook weergegeven. 

Hier wordt verwezen naar paragraaf 5.4.2, waarin d, sen E afhankelijk van het 
elektrisch veld en voorspanning beschreven worden. 

Een veronderstelling in deze modellen is dat d31 afhangt van de voorspanning zie 
hiervoor paragraaf 5.4.1.2. De voorspanning in de preparaten van PXE59 wordt 
m.b.v. deze paragraaf ook bepaald. Voor de berekening van de effectieve d31 van de 
gehele piëzolaag wordt de gemiddelde waarde genomen van de voorspanning in de 
bovenkant van de piëzolaag en van de voorspanning in de onderkant van de piëzolaag. 
Hiermee wordt een fout gemaakt, doordat de d31 niet lineair afhankelijk is van de 
voorspanning. De voorspanning in de PXE59 preparaten wordt in tabel 6.2 gegeven. 
In de laatste kolom worden de voorspanningen gegeven, die in de modellen 
verondersteld worden. 
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dp (J..tm) voorspannmg voorspannmg gemiddelde in modellen 
(MPa) boven- (MPa) onder- voorspanmng veronderstelde 
kant piëzo kant piëzo (MP a) voorspanning (MPa) 

207 -18.5 -23.5 -21 -20 
258 -15 -22.2 -18.6 -20 
511 -2 -20.0 -9 -12 
1014 9 -22 -6.5 -12 

Tabe/6.2: Voorspanning in pië=olaag van P XE59 preparaten. 

In de figuren worden verschillende modellen weergegeven met verschillende kleuren. 
Deze worden hierna besproken. 

Analytische modellen: 
• Licht blauwe lijn: Hierin wordt verondersteld dat d, s enE niet afhankelijk van het 

elektrisch veld en de voorspanning zijn. Ze worden dus constant verondersteld en 
voor deze waarden worden de in de literatuur bekende waarden genomen. 

• Rode lijn: Hierin wordt verondersteld dat d, s en E allemaal op dezelfde wijze 
afhankelijk zijn van het elektrisch veld en de voorspanning. Voor de voorspanning 
wordt de waarde genomen die in deze paragraaf berekend is. 

• Grijzè lijn: Hierin wordt verondersteld datden E afhankelijk zijn van het 
elektrisch veld en de voorspanning en s constant is . Zie ook het vervolg van deze 
paragraaf. 

Ansys modellen: 
In Ansys wordt bij één bepaalde spanning op verschillende plaatsen op het preparaat 
de uitwijking berekend, zowel op de rand als in het midden. Deze worden allemaal in 
de grafiek uitgezet. 

• Groene punten • : Hierin wordt verondersteld dat d, sen E niet afhankelijk van het 
elektrisch veld en de voorspanning zijn. Ze worden dus constant verondersteld en 
voor deze waarden worden de in de literatuur bekende waarden genomen. 

• Paarse punten • : Hierin wordt verondersteld dat d, sen E allemaal op dezelfde 
wijze afhankelijk zijn van het elektrisch veld en de voorspanning. Voor de 
voorspanning wordt de waarde genomen die in deze paragraaf berekend is. 

• Grijze punten • : Voor de preparaten met dp=l014 Jlm worden ook berekeningen 
gedaan, waarbij het Ansys model aangepast wordt, zodat het aantal elementen in 
de piëzo in de dikte richting 4 is i.p.v. 2. Hiervoor geldt dat d, s enE allemaal op 
dezelfde wijze afhankelijk van E zijn. 

Ook worden in de figuren nog andere modellen uitgezet, die later pas besproken 
worden. 
• blauwe onderbroken lijn ---- : Analytisch model, waarin wordt verondersteld dat 

d31 enE op dezelfde manier toenemen bij toenemend elektrisch veld en dat s11E 
minder snel toeneemt, zodat ver2=1.09. 

• donker groene punten + : Model in Ansys waarin wordt verondersteld dat d31 en E 
op dezelfde manier toenemen bij toenemend elektrisch veld en dat s 11 E minder 
snel toeneemt, zodat ver2=1.09. 

• donker groene punten A. : idem als vorige alleen nu voor een kleiner elektrisch 
veld. Dit is alleen voor de preparaten met dp = 258 Jlm berekend. 
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preparaten met dp=207 J.lm. 
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Figuur 6.6: Uitwijking/x2 afhankelijk van het elektrisch veld voor de PXE59 
preparaten met dp=258 J..Lm.. 
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Figuur 6. 7: Uitwijkinglx2 afhankelijk van het elektrisch veld voor de PXE59 
preparaten met dp = 511 J.lm. 
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Uit de figuren is het volgende te concluderen: 
1. De resultaten van de analytische modellen komen overeen met de resultaten van 

de Ansys modellen. 
2. In Ansys hebben meer elementen in de piëzo in de dikte richting geen invloed op 

de resultaten. 
3. Als in de figuren 6.5 t/m 6.8 een rechte lijn getrokken wordt door alleen de punten 

met E<l05 V/m dan kan uit de helling d3to bepaald worden. Met d3to wordt de 
waarde van d31 bedoeld, waarbij er ~een elektrisch veld is. Deze waarde zou 
volgens de literatuur d3t=190 x 10- 2 moeten zijn. In tabel 6.3 worden voor de 

verschillende preparaten a, ben d31o bepaald, met de rechte lijn: --;. = aE + b . 
x 

dp a b d3l0 
()lm) (x10-7 1/V) (1/m) (x1 o-12 rn/V) 
207 0.905 2.98 x 10-() 210 
258 1.06 1.70 x 10-4 213 
511 1.54 -4.93 x 10-4 249 
1014 1.11 -9.65 x 10-) 226 

Tabe/6.3: Voor de verschillende preparaten a, ben d3to. 

De berekende d3to is dezelfde orde van grootte als de d3to, die door de literatuur 
gegeven wordt. Het verschil in waarde zou verklaard kunnen worden doordat er 
een elektrisch veld van E=l05 V/m genomen wordt en niet E=O V/m. 

4. Als de meetresultaten vergeleken worden met de verschillende modellen, kan per 
model het volgende gezegd worden: 

a) d, s enE onafhankelijk van het elektrisch veld (licht blauwe lijn) 
b) alleend enE afhankelijk van het elektrisch veld en s constant 

(grijze lijn) 
c) d, sen E allen op dezelfde manier afhankelijk van het elektrisch 

veld (rode lijn) 
d) den E op dezelfde manier afhankelijk van het elektrisch veld en s 

minder afhankelijk van het elektrisch veld (----lijn) 

ad a) Dit model komt niet goed met de meetresultaten overeen en het is duidelijk dat 
de materiaaleigenschappen moeten veranderen bij toenemend elektrisch veld, zoals in 
paragraaf 5.4 beschreven is. 

ad b) Dit model is de beste fit van de meetresultaten, maar dit modellevert bij grote 
elektrisch velden een probleem op: 

De koppelfactor (k) is gedefinieerd als de verhouding tussen de bruikbare energie die 
de piëzo levert en de energie die er eerst in gestopt moet worden. Er geldt voor kleine 
elektrische velden [3 , blz. 190]: 

ki, = ~i,r en ki3 = ~i3r . {6.1} 
s ,,e JJ s 33ë 33 

Als verondersteld wordt dat alleend enE op dezelfde manier afhankelijk zijn van het 
elektrisch veld en s onafhankelijk is van het elektrisch veld, levert dat bij grote 
elektrische velden een probleem op. Bij grote elektrische velden kan de koppelfactor 
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dan groter dan l worden en dat is fysisch niet mogelijk. Hieruit kunnen twee 
verschillende conclusies getrokken worden: 
l . Deze definitie van k is niet meer geldig bij grote elektrische velden. Dit is 

inderdaad zo, maar hoe de koppelfactor er dan precies uitziet is mij niet bekend. 
Er moet dan uitgegaan worden van niet-lineaire vergelijkingen (bij kleine 
elektrische velden mogen de hogere machten verwaarloosd worden). Rekening 
houdend met de overgebleven tijd van het afstudeeronderzoek is hier verder niet 
naar gekeken. Dit zou er toe kunnen leiden dat s toch onafhankelijk van het 
elektrisch veld kan zijn. 

2. s moet ook toenemen bij toenemend elektrisch veld, zodat k kleiner dan l blijft. 
Een voorbeeld uit [4] is al besproken in paragraaf5.4.2. 

Als naar het Ansys model gekeken wordt en alleend (enE) afhankelijk van het 
elektrisch veld meegenomen word(t)(en), geeft dit voor grote elektrisch velden 
(E=l06 V/m) een koppelfactor groter dan 1. Dit levert vervolgens ook een negatieve 
waarde voor Es (E5=ET(l-k2)),wat ook zeker fysisch niet mogelijk is. Vandaar dat deze 
berekeningen ook niet meegenomen zijn in de figuren. 
De vraag die dan ook gesteld moet worden is: Wat is de waarde van het analytische 
model, waarin d afhankelijk en s onafhankelijk van het elektrisch veld worden 
verondersteld? Ook hier kan geen duidelijkheid over gegeven worden. Want de 
koppelfactor kan in dit gebied heel anders gedefinieerd zijn dan de definitie die tot nu 
toe werd aangenomen, zodat s onafhankelijk van het elektrisch veld kan zijn of het 
kan betekenen dat s toeneemt met toenemend elektrisch veld, zie de opmerking 
hiervoor. 
Een opmerking die hierbij gemaakt moet worden is dat zowel bij het model a) en 
model c ), de koppelfactor constant blijft bij hogere elektrische velden. 

ad. c) Dit model wijkt ook nog behoorlijk van de meetresultaten af. De overeenkomst 
kan beter worden door s minder afhankelijk van het elektrisch veld te veronderstellen 
dan d en E, zie ad. d. 

ad. d) In artikel [4] wordt beschreven dat voor E<l05 V/m voor een bepaald 

piëzomateriaal moet gelden dat de verhouding d~1 bij toenemend elektrisch veld 
ê 33 

constant blijft en dat s, ,E minder snel toeneemt als d31, zie hiervoor ook paragraaf 
5.4.2. In dit artikel wordt de volgende verhouding gegeven: 

d 31 (Ehoog ) 
E (E ) 

ver2 = d 1 
(;oog ) , waarin Ehoog een hoog elektrisch veld is en E1aag is geen elektrisch 

31 laag 

s~ (E,aag ) 

veld. In de grafiek die in dit artikel gegeven wordt, wordt ver2 afgelezen en er geldt 
voor het piëzomateriaal dat in dit artikel bekeken wordt bij E=lO' V/m: ver2=1.09. 
Dus de d31 neemt inderdaad sneller toe bij toenemend elektrisch veld danSir Om een 
idee te krijgen wat voor invloed dit heeft op de modelvorming is dit gedrag van s 
zowel analytisch (onderbroken blauwe lijn----) als m.b.v. Ansys (donkergroene 
punten + ) in figuur 6.5 t/m 6.8 meegenomen. Dus de verhouding, waarmee d31 

. l d h d" E . 3 verl toeneemt IS ver en ever ou mg, waarmee s11 toeneemt 1s ver = --
ver2 
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In de figuren is het volgende te zien. Als het model, waarin d, s en E op dezelfde 
manier van het elektrisch veld afhangen, aangepast wordt, zodat s minder toeneemt 
dan d bij toenemend elektrisch veld, komt het model beter overeen met de 
meetresultaten. Ook liggen de berekende waarden met dit model tussen de waarden 
berekend met het model, waarin d, s en E op dezelfde manier afhangen van het 
elektrisch veld en de berekende waarden met het model, waarin d en E afhankelijk van 
het elektrisch veld zijn en s constant is. 

Uit de vergelijking van de meetresultaten met de verschillende modellen kunnen twee 
totaal verschillende conclusies getrokken worden: 
1. De grijze lijn is de beste fit van de meetresultaten en hiermee kan het beste 

voorspeld worden wat er gaat gebeuren. De theorie, waarin beschreven wordt dat 
d, s en E afhankelijk zijn van het elektrisch veld, is wel geldig voor kleinere 
elektrische velden en blijkbaar niet meer voor de elektrische velden, waarbij hier 
gemeten wordt. Hierbij moet vermeld worden dat voor de grijze lijn de 
koppelfactor, zoals hiervoor gedefinieerd is, groter dan 1 wordt bij grote 
elektrische velden. Dus de koppelfactor zou dan bij grote elektrische velden 
anders gedefinieerd moeten worden. 

2. Er wordt verondersteld dat de theorie, waarin beschreven wordt dat d, s (in 
mindere mate) en E afhankelijk zijn van het elektrisch veld, ook bij deze grote 
elektrische velden nog steeds geldig is. Dat betekent dat de rode of ---- lijn het 
goede model is. Het verschil tussen de meetresultaten en deze modellen zou dan 
verklaard kunnen worden, doordat de berekende voorspanning niet de werkelijke 
voorspanning is. De beide lijnen liggen onder de meetresultaten en geven in ieder 
geval wel een ondergrens aan voor de gemeten u/x2

• 

Welke conclusie de juiste is, is zo niet aan te geven. Daarvoor zou veel meer 
theoretisch onderzoek moeten worden verricht en veel meer metingen moeten worden 
gedaan, metingen bijvoorbeeld aan alleen piëzomateriaal en niet aan buigpreparaten 
om uit te zoeken of s afhankelijk is van het elektrisch veld. 

6.3 Conclusies 

Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• De resultaten van de Ansys modellen komen overeen met de resultaten van de 

analytische modellen. 
• De berekende waarden van d31o komen redelijk overeen met de literatuur waarde. 
• Het is in dit hoofdstuk niet duidelijk geworden of s en E nu wel of niet afhankelijk 

van het elektrisch veld verondersteld moeten worden. d31 is in ieder geval wel 
afhankelijk van het elektrisch veld. Het is dus niet duidelijk welk model gebruikt 
moet worden. Om dit te weten te komen zou veel meer theoretisch onderzoek 
moeten worden verricht en veel meer metingen moeten worden gedaan. Metingen 
bijvoorbeeld aan alleen piëzomateriaal en niet aan buigpreparaten om uit te 
zoeken of s afhankelijk is van het elektrisch veld. 

• In het volgende hoofdstuk wordt de d31 van het onbekende piëzomateriaal van 
IKTS bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het grijze model, waarin alleen 
d afhankelijk van het elektrisch veld wordt verondersteld. Waarom dit gebeurt 
wordt in dat hoofdstuk verder uitgelegd. 
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7. Buigpreparaten IKTS 

In hoofdstuk 5 zijn een aantal modellen besproken, die het gedrag van een 
buigpreparaat beschrijven. Deze modellen zijn in hoofdstuk 6 met meetresultaten aan 
PXE59 buigpreparaten, waarvan de materiaaleigenschappen bekend zijn, vergeleken. 
In dit hoofdstuk zal m.b.v. metingen en deze modellen de d31 van de onbekende 
piëzolagen van de preparaten van IKTS bepaald worden. Eerst zal de experimentele 
opzet besproken worden, waarmee de metingen verricht worden. Vervolgens wordt 
het model beschreven, waarmee later de d31 bepaald wordt. Hierna worden de 
meetresultaten gegeven van de metingen aan de preparaten en een discussie hiervan. 
Als laatste worden hieruit de conclusies getrokken en de aanbevelingen gegeven. 

7.1 Experimentele Opzet 

Van de preparaten van IKTS wordt de uitwijking afhankelijk van de spanning over 
het preparaat gemeten. Dit gebeurt op deze manier als bij de preparaten van PXE59, 
voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar paragraaf 6.1. 

7.2 Modelbeschrijving 

Er wordt verondersteld dat de modellen die in het vorig hoofdstuk getoetst zijn aan 
preparaten van PXE59 met een dikte van de piëzolaag van 207 ~-tm<dp<1014 ~-tm ook 
geldig zijn voor preparaten met een dunnere piëzolaag (40 ~-tm<dp<lOO ~-tm).Verder is 
in het vorige hoofdstuk niet duidelijk geworden welk model het beste gebruikt kan 
worden om uit de metingen aan de preparaten van IKTS de materiaaleigenschappen te 
bepalen. De vraag is dan vooral of s nu wel of niet van het elektrisch veld afhangt. 
Het is wel duidelijk dat d31 afhankelijk van het elektrisch veld is. Er wordt hier 
verondersteld dat s onafhankelijk is van het elektrisch veld. Dit gebeurt om twee 
redenen: 
1. de fout in de berekende d31 blijkt later in dit hoofdstuk toch zo groot te zijn dat het 

niet uit maakt of s nu afhankelijk of onafhankelijk van het elektrisch veld 
verondersteld wordt. 

2. de berekeningen m.b.v. het analytische model zijn dan eenvoudiger te verrichten. 
De berekende d31 is dan een effectieve d31, waar ook de eventuele s afhankelijkheid 
van het elektrisch veld in meegenomen wordt. 

E wordt in de analytische modellen niet gebruikt. E wordt in de Ansys modellen wel 
gebruikt, maar een toename van E naar 4E is op de berekende uitwijking te 
verwaarlozen. Dus of E wel of niet afhankelijk is van het elektrisch veld is voor de 
modelvorming niet belangrijk. 

In dit hoofdstuk wordt de d31 per meetpunt bepaald. Dit levert voor d31 : 

{7.1} 

en {7.2} 
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{7.3} 

Hieruit volgt: ~ = !_d31 krE {7.4} 
x 2 

voor de beschrijving van de parameters en de theorie er achter zie hoofdstuk 5. 

Om de metingen aan de preparaten van IKTS te kunnen interpreteren worden de 
volgende aannamen gemaakt: 

• Y is de elasticiteitsmodulus van het substraat gecorrigeerd voor de 
veronderstelling T,=T2. De elasticiteitsmodulus wordt door de fabrikant 
opgegeven en deze is 363 GPa. De correctiefactor voor T,=T2 is 1/(1-v), met v de 
poissonconstante (0.23) van het aluminiumoxide. In totaallevert dat Y = (471 ± 
10) GPa. 

• Yp is de elasticiteitsmodulus van de piëzo gecorrigeerd voor de veronderstelling 
T,=T2. Voor de waarde van de elasticiteitsmodulus van de piëzo wordt de 
elasticiteitsmodulus loodrecht op de polarisatierichting van de piëzo van PXE59 
genomen. De elasticiteitsmodulus van de piëzo is namelijk niet te meten, omdat de 
invloed van de piëzolaag op het substraat te verwaarlozen is, zie hiervoor 
appendix L. De elasticiteitsmodulus van PXE59 wordt door de fabrikant 
opgegeven en deze is 62.5 GPa. De correctiefactor voor T,=T2 is 1/(1-v), met v de 
poissonconstante (0.35) van PXE59. In totaallevert dat Y = (96 ± 1 0) GPa. 

• dp end worden gemeten door met behulp van een meetmicroscoop naar de zijkant 
van het preparaat te kijken en zo de verschillende dikten te bepalen. Hieruit volgt 
het volgende: 

preparaat dp (~m) ~dp (~m) d (~m) ~d (~m) 
632/2 44 4 633 8 
M40 105 10 630 10 

• Vel wordt met een voltmeter bepaald. De nauwkeurigheid is voor 0 V<Ve~<40 V: 
0.01 V en voor 40 V<Ve~<300 V: 0.1 V. 

• x wordt met behulp van de meetmicroscoop en de UBM bepaald. Hieruit volgt 
voor preparaat 632/2: 

lengte preparaat: (50.9 ± 0.1) mm 
lengte na inklemmen: (36.29 ± 0.05) mm 
breedte preparaat: (4.01 ± 0.03) mm 

plaats x(mm) ~x (mm) 
10 29.07 0.06 

en voor preparaat M40: 
lengte preparaat: (51.0 ± 0.1) mm 
lengte na inklemmen: (38.87 ± 0.02) mm 
breedte preparaat: (3 .81 ± 0.03) mm 
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plaats x (mm) ~x (mm) 
7 29.32 0.04 
10 25.77 0.04 

• u is de uitwijking gemeten met behulp van de UBM. De fout die daarbij gemaakt 
wordt is minimaal 0.4 J..Lm en kan per meting groter zijn, zie hiervoor de 
meetresultaten. 

7.3 Meetresultaten en discussie 

Voor de verschillende preparaten van IKTS is de uitwijking (u) afhankelijk van de 
spanning over het preparaat (Vet) gemeten op een bepaalde afstand van de 
inklemming (x). Dit is uitgezet in figuur 7.1. Voor een overzicht van alle numerieke 
meetwaarden en een complete foutenanalyse wordt verwezen naar respectievelijk 
appendixMen N. 

uitwijking (m) afhankelijk van spanning, preparaten IKTS 

I• 632/2 . plaa ts 1 0 • M40. plaats 7 • M40, plaats 10 I 
3.00E·05 

2.50E·05 

I 
I I 

I 
I I 

2.00E·05 

I 
I 

I 
Cl I 

!! ~ 1.50E·05 

! 
·:; 

I 

I 
1.00E·05 T 

"' i I' ~ i ! I 

tl h 1 

I I I •• 
5.00E·06 

O.OOE+OO 

0 50 100 150 200 250 

spanning over preparaat (V) 

Figuur 7. 1: Uitwijking afhankelijk van de spanning over het preparaat op een 
bepaalde plaats voor de twee preparaten van IKTS. 

In figuur 7.1 is te zien dat de fout in de metingen klein is . Om de metingen op 
verschillende plaatsen op een preparaat met elkaar te kunnen vergelijken wordt u/x2 

afhankelijk van het elektrisch veld uitgezet in figuur 7.2. 
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Figuur 7.2: Uitwijking gedeeld door x 2 afhankelijk van het elektrisch veld voor de 
verschillende preparaten van IKTS. 

In figuur 7.2 is te zien dat de meetpunten die bij één preparaat horen op een lijn 
liggen. Met behulp van formule {7.1} en {7.3} wordt van elk meetpunt de 
bijbehorende d31 bepaald. De d31 afhankelijk van het elektrisch veld wordt uitgezet in 
figuur 7.3, 7.4 en 7.5 voor respectievelijk preparaat M40 plaats 10, M40 plaats 7 en 
632/2 plaats l 0. 

2.00E-10 

1.80E-10 

1.60E-10 

1.40E-10 

1.20E-10 

~ - 1.00E-10 

"' ." 

8.00E-11 

6.00E-1 1 

4.00E-11 

2.00E-11 

O.OOE+OO 

O.OOE+OO 

· -~ 

d31 afhankelijk van E-veld, preparaten IKTS 

I• M40, plaats 10 I 

I 
I 
I 

i 

i 
,_. h >--

,........,..__.. r-t I 

I 
l 
I 

i 
! 

i 

I 
5.00E+05 1.00E+06 1.50E+06 2.00E+06 2.50E+06 

E-veld (V/m) 

Figuur 7.3: d31 afhankelijk van het elektrisch veld voor preparaat M40 plaats JO. 
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Figuur 7.5: d31 afhankelijk van het elektrisch veld voor preparaat 63212 plaats /0_ 

Voor de berekening van de fout van d31 wordt verwezen naar appendix N. De fout van 
d31 in de figuren 7.3 , 7.4 en 7.5 is te groot om iets te kunnen zeggen over de absolute 
waarde van d3t- De fout van d31 in het geval van preparaat M40, plaats 10 en Ve~=100 
V is 37% zie hiervoor appendix N. De opbouw van deze fout wordt in tabel 7.1 
gegeven. 
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parameter opbouw fout 
(%) 

do 19.0 
d 3.1 
y 1.8 
Yo 8.9 
Vet 0.1 
u 3.7 
x 0.3 

Tabel7.1: Opbouw van de fout van d31 voor preparaat M40 plaats 10 en Vet=lOO V. 
Totaal is deze fout 37%. 

De onnauwkeurigheid van de dikte van de piëzo ( dp) is dus de grootste veroorzaker 
van de fout van d31 . Een andere grote veroorzaker van de fout van d31 is de fout van 
de elasticiteitsmodulus van de piëzo (Y p). Om d31 nauwkeuriger te kunnen bepalen 
moeten de dikte en de elasticiteitsmodulus van de piëzo beter bekend zijn. De dikte 
van de piëzo is gemeten door het preparaat door te zagen en met behulp van een 
meetmicroscoop naar de zaagsnede van het preparaat te kijken en zo de dikte van de 
piëzo te bepalen. Het blijkt dat de laagdikte van de piëzo niet homogeen is en dit 
veroorzaakt de grote fout in dp. 
Voor de waarden van de elasticiteitsmodulus van de piëzo wordt de 
elasticiteitsmodulus van PXE59 genomen. De elasticiteitsmodulus van de piëzo is 
namelijk niet te meten, omdat de invloed van de piëzolaag op het substraat te 
verwaarlozen is, zie hiervoor appendix L. Een mogelijkheid om de fout hier in te 
verkleinen is het kiezen van een andere geometrie van de preparaten en/of een andere 
materiaal voor het substraat, zodat Yp wel te bepalen is. 

De fouten in dp en Yp zijn te groot om d31 van de preparaten van IKTS nauwkeurig te 
kunnen bepalen. Wel is er een minimum en maximum te geven waar binnen de d31 zal 
liggen. Dit is in tabel 7.2 gebeurd bij E = 106 V/m. 

preparaat minimum d31 maximum d31 gemiddelde d31 
(xl0-12 mN) (xl0-12 mN) (xl0-12 mN) 

632/2 40 110 75 
M40 60 150 105 

Tabel7.2: Minimum, maximum en gemiddelde van d31 bij E=106 V/m voor de beide 
preparaten. 

De d31 is erg onnauwkeurig te bepalen, maar er kan wel wat gezegd worden over de 
verhouding van d31 bij hoge elektrische velden tot d31 bij lage elektrische velden. Er 
geldt namelijk voor een preparaat op een bepaalde plaats: 

d31 (hoog) 

d31 (laag) 

u(hoog) Vel (laag) 

u(laag) v e,(hoog) 
{7.5} 

Deze verhouding is onafhankelijk van Kr en E. De onnauwkeurigheid van deze 
verhouding is alleen afhankelijk van de onnauwkeurigheid van de meetwaarden u en 
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Vel· Voor preparaat M40 plaats 10, waarbij V(laag)= 40V en V(laag)=80 V, is deze 
verhouding groter dan 1 voor grote spanningen (160, 180 en 200 V), zie tabel 7.3, zie 
ook appendix 0 . Hierbij wordt rekening gehouden met de bijbehorende 
onnauwkeurigheid. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat d31 toeneemt 
bij toenemend elektrisch veld. 

V(hoog) d31 (hoog)/ fout b 
(V) d31 (laag) d31 (hoog)/ 

d31 (laag) 

0 0 0 0.00 
5.07 0.853 0.8 0.05 

10.14 0.844 0.42 0.42 
15.01 0.921 0.301 0.62 
20.04 0.91 0.236 0.67 
40.07 0.969 0.143 0.83 

60.1 0.985 0.112 0.87 
80 1 0.097 0.90 

100 1.026 0.088 0.94 
120 1.054 0.083 0.97 
140 1.072 0.079 0.99 
160 1.103 0.077 1.03 
180 1.17 0.078 1.09 
200 1.135 0.074 1.06 

Tabel7.3: Voor preparaat M40, plaats 10 wordt bij elke spanning d3I(hoog)!d3I(laag) 
uitgerekend en de fout hiervan. b is deze verhouding min de fout. 

7.4 Conclusies 

Het doel van dit hoofdstuk was het bepalen van de d31 van de piëzo van de 
buigpreparaten van IKTS. Dit is in dit hoofdstuk ook gebeurd; alleen de fouten in dp 
en Yp zijn te groot om d31 nauwkeurig te kunnen bepalen. Wel is er een minimum en 
maximum te geven waar binnen de d31 zal liggen. Dit is in tabel 7.4 gebeurd bij 
E = 106 V/m. 

preparaat minimum d31 maximum d31 gemiddelde d31 
(x10-12 mN) (xl0-12 mN) (xl0-12 mN) 

632/2 40 110 75 
M40 60 150 105 

Tabe/7.4: Minimum, maximum en gemiddelde van d31 bij E=106 V/m voor de beide 
preparaten. 

Ook kan uit dit hoofdstuk voorzichtig geconcludeerd worden dat d31 toeneemt bij 
toenemend elektrisch veld. 
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7.5 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen de volgende aanbevelingen gedaan 
worden: 
• Geometrie van het preparaat en! of materiaal van het substraat moeten anders 

gekozen worden, zodat d31 beter te bepalen is. Invullingen hiervoor zullen in 
hoofdstuk 8 gegeven worden. 

• Geometrie van het preparaat en materiaal van het substraat anders kiezen, zodat de 
elasticiteitsmodulus van de piëzo wel met de in appendix L beschreven technieken 
te bepalen is . Bij deze buigpreparaten is namelijk de invloed van de piëzolaag op 
het substraat te verwaarlozen, omdat het substraat een veel grotere 
elasticiteitsmodulus heeft en veel dikker is. De aanbevelingen genoemd in het 
vorige punt, zullen ook gunstig zijn om de elasticiteitsmodulus van de piëzo 
nauwkeuriger te kunnen bepalen. 

• Om de fout in de dikte van de piëzolaag kleiner te maken, zullen de 
maaktechnieken van de piëzolaag zodanig aangepast moeten worden dat er een 
homogene dikte van de piëzolaag ontstaat. Hiermee wordt de fout in de berekende 
d31 voor het piëzomateriaal van IKTS ook kleiner. 
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8. Geometrie en materiaalveranderingen van buigpreparaten IKTS 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor het veranderen van de geometrie 
van het preparaat en! of het materiaal van het substraat, zodat de d31 nauwkeuriger 
bepaald kan worden. Dit gebeurt door de dikte van het aluminiumoxide substraat te 
variëren en door voor het substraat andere materialen te nemen. 

8.1 Algemeen 

Als een preparaat aan een kant ingeklemd wordt en er wordt een elektrische spanning 
over de piëzo gezet dan zal het preparaat krom gaan staan. Dit is in andere 
hoofdstukken al uitgebreid behandeld. Vergelijkingen { 5.12} en { 5.13 } kunnen ook 

als functie van f3 =.!!:.._en y =.I_ geschreven worden. Dat levert dan voor de 
dp yp 

uitwijking op afstand x vanaf de inklemming: 

3 x 2 

u=-d,1 - Ekd 
2 , d 

p 

{ 8.1} 

{8.2 } 

Om de d31 beter te kunnen bepalen, worden er bepaalde eisen aan ki gesteld. ki moet 
zo groot mogelijk worden, maar mag niet al te gevoelig zijn voor kleine variaties in~ 
en y. Dit betekent dat de geometrie en! of het materiaal van het substraat veranderd 
moet worden. 

k 
di , I 

kd -
1, ) 

kd i, 10 

k 
di , 15 

k 
d i,20 

k 
di , 200 
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0. 1 

0 2 4 6 

l3i 
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Figuur 8.1: kd als functie van {3, voor verschillende waarden van y 
(y = 0.1, 0.5, I, 1.5, 2, 20, y=l/10 index getal) 
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In figuur 8.1 wordt kct afhankelijk van ~ = !!__ uitgezet voor verschillende waarden 
dp 

van y = !__. In figuur 8.1 is te zien dat het maximum van kct steeds groter wordt bij 
yp 

grotere waarden van y, maar het maximum wordt ook steeds smaller. Dat betekent dat 
kleine variaties van ~ bij toenemende y een steeds grotere fout in kct opleveren. 

8.2 Invloed van veranderingen 

In appendix P zijn de ~' y en kct berekend in de volgende situaties: 
1. in geval van de preparaten van IKTS 
2. verbetering van de kct voor preparaten van IKTS door aanpassen van de substraat 

dikte 
3. verbetering van kct door aanpassen van de materiaal keuze van het substraat 

• titaanfolie als substraat 
• ander materiaal zodat y=1 
• ander materiaal zodat y=0.1 

8.3 Discussie 

Om na te gaan of de veranderingen, die in de vorige paragraaf voorgesteld zijn, 
inderdaad een kleinere fout voor de berekende d31 zullen opleveren wordt in deze 
paragraaf de fout berekend van d31 voor de preparaten 632/2 en M40. Dit gebeurt 
eerst met aluminiumoxide als substraat en daarna met titaanfolie als substraat, zie 
voor een uitgebreide beschrijving appendix P. 

• In het geval van aluminiumoxide als substraat geldt: 

preparaat d(~m) do (!lm) kct ~kd ~kctlkct 
632/2 633 44 9.7xl0-3 3.6x10-3 0.37 
M40 630 105 1.7x10-3 6.6x10-4 0.39 

In totaallevert dit een relatieve fout voor preparaat 632/2 van ~~ d 31l = 0.65 en 
d31 

voor preparaat M40: ~~ d 31l = 0.67 en dit is inderdaad dezelfde orde van grootte als 
d31 

we eerder hebben gezien. Deze fout is veel groter dan de gewenste fout van 10%. 

• In het geval van een titaanfolie als substraat geldt: 

preparaat d(!lm) d0 (~m) kct ~kd ~kctlkct 

632/2 18 44 0.324 0.014 0.044 
M40 42 105 0.324 0.014 0.043 
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In totaallevert dit een relatieve fout voor preparaat 632/2 en M40 van 

f!.d31 = 0.24. 
Jd311 

De relatieve fout in d31 is nu nog steeds geen 10 %, maar is wel gehalveerd in 
vergelijking met de buipreparaten van IKTS met aluminiumoxide als substraat. 
Als nu ook de dikte van de piëzolaag homogener gemaakt kan worden, kan d31 
nog nauwkeuriger bepaald worden. 

8.4 Conclusie 

Om de d31 nauwkeuriger te kunnen bepalen, kunnen er twee dingen veranderd 
worden: 
• geometrie preparaat 
• materiaal substraat 

Het ligt aan meerdere factoren bijvoorbeeld het maakproces van de piëzo welke 
veranderingen mogelijk zijn. Mijn kennis hierover is niet voldoende om hierover 
concreet te kunnen adviseren, maar er zijn in dit hoofdstuk en appendix P wel een 
aantal mogelijkheden gegeven. Als titaanfolie als substraat genomen wordt, levert dit 
al een veel kleinere relatieve fout in d31 (24%) dan in het geval van de buigpreparaten 
(67%). Als nu ook de dikte van de piëzolaag homogener gemaakt kan worden, kan d31 
nog nauwkeuriger bepaald worden. 
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9. Bepaling van de volumeverplaatsing in een inktkanaal met de 
piëzo van IKTS als onderdeel van de actuator. 

In dit hoofdstuk wordt bepaald of het piëzomateriaal van IKTS geschikt is voor het 
maken van een bimorf actuator. Dit gebeurt door de volumeverplaatsing te bepalen in 
verschillende gevallen. Alle parameters behouden dezelfde waarde als in hoofdstuk 4, 
behalve de waarde van d31 en dp. Voor d31 wordt de minimale, maximale en 
gemiddelde waarde genomen, die voor de verschillende laagdikten in hoofdstuk 7 
bepaald zijn. Voor het elektrisch veld geldt: E=106 V/m. Het membraan is in dit geval 
30 !!m dik titaan. De volumeverplaatsing wordt voor zowel de veronderstelling T 2=0 
en T 1 =T 2 berekend, omdat niet duidelijk is welke veronderstelling juist is. 

Stel T 2=0 dan: 

d0 (!!m) d31 (mN) i\ V (Jill_ 
105 105 14 

150 20 
60 8 

44 40 10 
110 27 
75 19 

Stel T1=Tz dan: 

do (!!m) d31 (mN) i\ V (pl) 
105 105 11 

150 15 
60 6 

44 40 8 
110 22 
75 15 

Er is in de tabellen te zien, dat de benodigde waarde van de volumeverplaatsing van 
30 pl om een voldoende grote inktdruppel te kunnen laten ontstaan in alle gevallen 
niet gehaald wordt. Ook als de vrije parameters veranderd worden, is de 
volumeverplaatsing niet groot genoeg. Dit betekent dat het piëzomateriaal van IKTS 
niet geschikt is om er een bimorf actuator van te maken. Wel moet erbij gezegd 
worden, dat het model nog niet getoetst is aan de werkelijkheid, dit is dan ook een 
aanbeveling. 
Andere aanbevelingen zijn: 
• IKTS heeft een laag piëzomateriaal op een titaanfolie gemaakt. Maak hier 

buigpreparaten van, zodat de materiaaleigenschappen van de piëzo m.b.v. 
modellen bepaald kunnen worden. Deze eigenschappen zullen waarschijnlijk 
anders zijn dan van de piëzo op aluminiumoxide substraten, o.a. omdat de 
maaktechniek anders is. Ook zal de laagdikte verhouding en de 
elasticiteitsmodulus verhouding van deze preparaten beter zijn om de 
materiaaleigenschappen van de piëzo nauwkeuriger te kunnen bepalen, zoals in 
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hoofdstuk 8 is uitgelegd. Wel zullen hier andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld 
het hanteren van het membraan met piëzo zonder dat de piëzo van het membraan 
afspringt, omdat bijvoorbeeld de mechanische spanningen in de piëzo te hoog 
worden. 

• Een volgende stap zou het maken van een bimorf printkop met piëzomateriaal van 
IKTS kunnen zijn. Als de materiaaleigenschappen van de piëzo bepaald zijn 
m.b.v. metingen aan buigpreparaten (titaanfolie) zou hiermee het model van het 
inktkanaal getoetst kunnen worden. 
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10. Conclusies 

Het gedrag van een buigpreparaat is in 3D te beschrijven m.b.v. een model in het 
EEM pakket Ansys. Een vereenvoudiging van dit model is het analytische model met 
de veronderstelling T 1 = T 2. Hierin wordt verondersteld dat de mechanische spanning in 
beide richtingen loodrecht op de polarisatierichting van de piëzo gelijk zijn. De 
berekeningen met deze modellen blijken goed met elkaar overeen te komen dus het 
analytisch model is een goede benadering van het EEM model. Dit bespaart uren 
rekentijd. 

Volgens de theorie zijn d (piëzoelektrische constante), s (compliantie) enE 
(permittiviteit) afhankelijk van het elektrisch veld. Als de meetresultaten aan 
preparaten met PXE59 vergeleken worden met het model, waarin d, s en E op dezelfde 
manier toenemen bij toenemend elektrisch veld, komen ze redelijk overeen. Het lijkt 
er alleen op dat de meetresultaten beter overeenkomen met het model waarin d en E 
afhankelijk zijn van het elektrisch veld en voorspanning en s hiervan niet afhankelijk 
is. Bij dit model wordt bij hoge elektrische velden de koppelfactor (dit is de 
verhouding tussen de bruikbare energie, die de piëzo levert en de energie, die er eerst 
in gestopt moet worden) groter dan 1 en dat is fysisch niet mogelijk. Tenminste als de 
definitie van de koppelfactor dan nog geldig is. Als verondersteld wordt dat s minder 
toeneemt dan d en E met het elektrisch veld, dan komt dit model beter overeen met de 
meetresultaten dan het model, waarin s op dezelfde manier toeneemt als d en E bij 
toenemend elektrisch veld. Het is in dit rapport niet duidelijk geworden of s en E nu 
wel of niet afhankelijk van het elektrisch veld verondersteld moeten worden. d31 is in 
ieder geval wel afhankelijk van het elektrisch veld. Het is dus niet duidelijk welk 
model gebruikt moet worden. Om dit te weten te komen zou veel meer theoretisch 
onderzoek moeten worden verricht en veel meer metingen moeten worden gedaan. 
Metingen bijvoorbeeld aan alleen piëzomateriaal en niet aan buigpreparaten om uit te 
zoeken of s afhankelijk is van het elektrisch veld. Wel is gezien dat de berekende 
waarden van d310 redelijk overeen komen met de literatuur waarde. 

M.b.v. het analytische model, waarin alleend afhankelijk van het elektrisch veld 
wordt verondersteld, wordt de d31 van de piëzo van IKTS bepaald. De geometrie van 
de buigprepaten en de materiaalkeuze voor het substraat (hard aluminiumoxide) 
zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de elasticiteitsmodulus van de piëzo van 
IKTS te bepalen, omdat de invloed van de piëzolaag op het substraat te verwaarlozen 
is. Ook is de piëzolaag niet van homogene dikte. Het gevolg hiervan is dat de d31 niet 
nauwkeurig bepaald kan worden. Wel is er een minimum en maximum te geven waar 
binnen de d31 zal liggen. Dit is in tabel10.1 gebeurd bij E = 106 V/m. 

preparaat minimum d31 maximum d31 gemiddelde d31 
(xl0-12 m/V)_ (xl0-12 m/V) (xl0-12 m/V) 

632/2 40 110 75 
M40 60 150 105 

TabellO.l: Minimum, maximum en gemiddelde van d31 bij E=106 V/m voor de beide 
preparaten van IKTS. 
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Ook kan voorzichtig geconcludeerd worden dat d31 toeneemt bij toenemend elektrisch 
veld. 

Om de d31 nauwkeuriger te kunnen bepalen, moet de geometrie van het preparaat 
en/of het materiaal van het substraat veranderd worden. Welke veranderingen 
mogelijk zijn, is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld het maakproces van 
de piëzo. Mijn kennis hierover is niet voldoende om hierover concreet te kunnen 
adviseren, maar er zijn in dit rapport wel een aantal mogelijkheden gegeven. 

Als in het model van het inktkanaal de berekende waarden van d31 van de preparaten 
van IKTS (zowel de minimale, gemiddelde als maximale d31) ingevuld worden is te 
zien dat de benodigde waarde van de volumeverplaatsing van 30 pl om een voldoende 
grote inktdruppel te kunnen laten ontstaan in alle gevallen niet gehaald wordt. Ook als 
de vrije parameters veranderd worden, is de volumeverplaatsing niet groot genoeg. 
Dit betekent dat het piëzomateriaal van IKTS niet geschikt is om er een bimorf 
actuator van te maken. Wel moet erbij gezegd worden, dat het model niet getoetst is 
aan de werkelijkheid. 
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11. Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden voor verder onderzoek gegeven: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het piëzomateriaal van IKTS verbeteren, zodat de d31 groter wordt en het 
piëzomateriaal gebruikt kan worden om een bimorf actuator van te maken. 
De maaktechniek van de piëzo zal aangepast moeten worden, zodat de laagdikte 
van de piëzo homogener wordt. Dit is nodig om de d31 nauwkeuriger te kunnen 
bepalen. Ook zal dit later een positieve invloed hebben op de werking van een 
bimorf actuator. 
Om uit te zoeken of s afhankelijk van het elektrisch veld is, zal meer theoretisch 
onderzoek moeten worden verricht en veel meer metingen moeten worden gedaan. 
Bijvoorbeeld metingen aan alleen piëzomateriaal en niet aan buigpreparaten. 
Hiermee kan dan een beter model voor de buigpreparaten opgesteld worden. 
Geometrie van het preparaat en/of materiaal van het substraat moeten anders 
gekozen worden, zodat d31 nauwkeuriger te bepalen is. 
IKTS heeft een laag piëzomateriaal op een titaanfolie gemaakt. Maak hier 
buigpreparaten van, zodat de materiaaleigenschappen van de piëzo m.b.v. 
modellen bepaald kunnen worden. Deze eigenschappen zullen waarschijnlijk 
anders zijn dan van de piëzo op aluminiumoxide substraten, o.a. omdat de 
maaktechniek anders is. Ook zal de laagdikte verhouding en de 
elasticiteitsmodulus verhouding van deze preparaten beter zijn om de 
materiaaleigenschappen van de piëzo nauwkeuriger te kunnen bepalen. Wel zullen 
hier andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld het hanteren van het membraan met 
piëzo zonder dat de piëzo van het membraan afspringt, omdat bijvoorbeeld de 
mechanische spanningen in de piëzo te hoog worden. 
Een volgende stap zou het maken van een bimorf printkop met piëzomateriaal van 
IKTS kunnen zijn. Als de materiaaleigenschappen van de piëzo bepaald zijn 
m.b.v. metingen aan buigpreparaten (titaanfolie) zou hiermee het model van het 
inktkanaal getoetst kunnen worden. 

57 



12. Technology assessment 

Bij Océ wordt onderzoek gedaan aan inkjet printtechnologie. Bij inkjet worden 
druppels inkt rechtstreeks op papier gespoten. Bij de zgn. "drop-on-demand" inkjet 
wordt, als een druppel op het papier weggezet moet worden, de inkt in de printkop 
kortstondig onder druk gezet, waardoor een druppel inkt de printkop via de nozzle 
verlaat. 

Er worden bij Océ inkjet printkoppen ontwikkeld. Er zijn diverse principes waarop de 
werking van een printkop gebaseerd kan zijn. Het Océ principe ziet er als volgt uit. In 
de printkop bevinden zich inktkanalen met aan het uiteinde een nozzle-uitgang. De 
kanalen, die afgesloten zijn met een membraan, worden via het uitzetten/inkrimpen 
van piëzoelementen onder druk gezet. Dit uitzetten/inkrimpen wordt veroorzaakt 
doordat er een elektrische spanning over het piëzoelement gezet wordt. Dit geheel van 
de aansturing wordt de actuator genoemd. Er bestaan diverse uitvoeringsvormen met 
een piëzo actuator. 

Op het moment wordt er bij Océ onderzoek gedaan naar een actuator bestaande uit 
meerdere lagen piëzomateriaal, de piëzovinger. Dit wordt een vinger actuator 
genoemd. Tussen de lagen piëzo zitten elektroden. Door op deze elektroden een 
bepaalde spanning te zetten, zullen de piëzolagen uitzetten en daardoor druk 
uitoefenen via het membraan op de inkt in het kanaal. Hierbij zet de piëzovinger zich 
af tegen een vaste achterplaat. Omdat de buurvingers ook aan deze plaat vast zitten, 
zullen zij hier wat van merken en ook mee gaan bewegen. Dit ongewilde effect heet 
overspraak. Er wordt veel onderzoek verricht om deze overspraak te doen verdwijnen. 

Een mogelijke oplossing om overspraak sterk te verminderen zou de bimorf actuator, 
die in dit rapport uitgebreid beschreven is, kunnen zijn. Bij deze uitvoeringsvorm van 
de actuator wordt een dun piëzoelement met het membraan verbonden. Als er een 
elektrisch veld over het piëzoelement komt te staan, zal het krimpen in de 
dwarsrichting terwijl het membraan stijf zal blijven, waardoor het geheel een 
kromming zal vertonen. Door deze kromming wordt de inkt onder druk gezet. Dit is 
de bimorfwerking. 

Een ander voordeel van een bimorf actuator t.o.v. een vinger actuator zou het afnemen 
van een groot deel van de problematiek van de thermische matching van de actuator 
met de kanalenplaat kunnen zijn. Dit is zo, omdat de bimorf piëzoelementen 
afzonderlijke klein zijn. Ze hebben de afmeting van een kanaal. Terwijl een vinger 
actuator, als geheel, de afmeting van de kanalenplaat heeft. Nog een ander voordeel 
zou een kostprijsreductie kunnen zijn, omdat er minder piëzomateriaal en andere 
maaktechnieken nodig zijn. Een nadeel van een bimorf actuator is dat de handling van 
het membraan met de piëzo moeilijker wordt dan de handling van de vinger actuator. 
Het hanteren van het membraan met piëzo zonder dat de piëzo van het membraan 
afspringt is moeilijk, omdat bijvoorbeeld de mechanische spanningen in de piëzo te 
hoog kunnen worden. 

Vanwege de mogelijke voordelen is er een onderzoeksprogramma gestart naar deze 
bimorf actuator en dit afstudeeronderzoek is daar een onderdeel van. 
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14. Symbolenlijst 

si rek [-] 
E compliantie bij constant elektrisch veld [1/Pa] s ij 

Ti mechanische spanning [Pa] 
dm i piëzoelektrische constante [mN] 
E ofEm ofEk elektrisch veld [V!mJ 
Dm diëlectrische verplaatsing [C/m] 

T 
E mk permittiviteit bij constante mechanisch spanning [F/m] 
s 

E mk permittiviteit bij constante rek [F/m] 
k kromming [1/m] 
kr variabele = k!( d31E) [1/m] 
kd variabele = kdp/(3d31E) [-] 
Yr elasticiteitsmodulus van het piëzomateriaal [Pa] 
Sp compliantie piëzo [l!Pa] 
dp dikte van het piëzomateriaal [m] 
d31 of d piëzoelektrische constante van het piëzomateriaal [mN] 
Vet elektrische spanning die over de piëzo heen staat [V] 
y elasticiteitsmodulus van het substraat [Pa] 
s compliantie substraat [1/Pa] 
d dikte van het substraat [m] 
dp dikte piëzo [m] 
Vp poissonconstante piëzo [-] 
V poissonconstante substraat [-] 
ap uitzettingscoëfficiënt van piëzo [mrC] 
as uitzettingscoëfficiënt van substraat [mrC] 
~T temperatuurverschil [CC] 
u uitwijking [m] 
x afstand van inklemming tot waar gemeten wordt [m] 

B verhouding d/dp [-] 
y verhouding Y 1Y P [-] 
1 lengte preparaat [m] 
b breedte preparaat [m] 
k koppelfactor [-] 
g valversnelling [m/s2

] 

w uniforme kracht per eenheid van lengte [F/m] 
m massa [kg] 

extra voor inktkanaal: 
dl dikte membraan bij scharnier [m] 
Bp breedte piëzo [m] 
B lengte overspanning [m] 
Lz B/2 [m] 
LJ Lz-Bp/2 [m] 
lk lengte inktkanaal [m] 
h hoogte inktkanaal [m] 
p dichtheid inkt [kg/m3] 
Einkt compressiemodulus inkt [Pa] 
c geluidssnelheid in inkt [m/s] 
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V volume [m3] 

/1V volumeverplaatsing [m3] 

f1Vvrij vrije volumeverplaatsing [m3] 

A oppervlakte [mz] 

M oppervlakteverplaatsing [mz] 

M moment [Nm] 
8 afbuigingshoek [-] 
F kracht [N] 

Kcom compressiemodulus [Pa] 
p druk [Pa] 
a lijnbelasting [N/m] 
El1 buigstijfheid O<x<L1 [Nm2

] 

EI buigstijfheid L1 <x <Lz [Nm2
] 

c variabele [ms/N] 

kb kromming [1/m] 
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Overzicht Appendices 

Letter Titel Behorende 
bij hoofdstuk: 

A materiaaleigenschappen 4 
B model inktkanaal 4 
c matrices voor piëzo, die in Ansys gebruikt worden 5 
Cl PXE59 
C2 PZT-4 
C3 PZT-5 
D model 3D Ansys buigpreparaat 5 
E bewijs van geldigheid benadering T1=Tz 5 
El dwarsdoorsneden met kleur 
E2 spanning en rek op een lijn 
E3 breedte variatie preparaat 
F geometrie en materiaaleigenschappen preparaten IKTS en 5 

PXE59, zoals verondersteld in hoofdstuk 5 
G resultaten berekeningen m.b.v. verschillende modellen 5 
H berekening voorspanning preparaten 5 
I mechanische spanning bovenkant piëzo en onderkant 5 

substraat 
J meetresultaten preparaten PXE59 6 
K foutenanalyse u/x2 afhankelijk van E voor preparaten 6 

PXE59 
L elasticiteitsmodulus piëzo IKTS 7 
M meetresultaten preparaten IKTS 7 
N foutenanalyse d31 en u/x2 voor preparaten IKTS 7 
0 verhouding d31(hoog)/d31(1aag) 7 
p Geometrie en materiaalveranderingen van buigpreparaten 8 

IKTS 
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Appendix A: Materiaaleigenschappen 

In deze appendix worden de materiaaleigenschappen van het gebruikte 
aluminiumoxide, titaanfolie en de verschillende piëzomaterialen gegeven. 

Aluminiumoxide [7] 

Titaanfolie [8] 

PXE59 [6] 

PZT-4 en PZT-5 [3, blz 202] 
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ref 110 

C. Electro-Meehanical propertie~ 

'. 
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202 D. A. Berlincourt, D. R. Ct: i~,-. and H. laffe 3. Piezoelect ric 
,_ 

~"':Jiezomagnetic Materials 203 
TABLE VIII 

PROPERTIES OF SEVERAL PIEZOELECTRIC CERAMIC CO:MPOSITIONS 

80wt% 
B5wt% BaTi03 , 

PbZr0 •54Ti0 . 46 0 3 b BaTi03 

BaTi03 , 12wt% 
Quantity PZT,4• PZ'f,.')" 

!) \Vt ~6 l'bTiü3 , PbNb2 0 6' l'b0 .6Ba0 ... ~'b206 " ~a0 . 5K0 . 5Nb0 3 ' Na0.8Cd0.1Nb0 3 " 
CaTiü3 Hwt% 

CaTi03 

k" (- )0.58 (- )0.60 (- )0.47 (- )0.36 (- )0.3:1 (- )0.19 ~- )0.07 (- )0.3H (- )0.36, 0.45 (- )0.30 
kat (- )0.334 (- )0.344 (- )0.280 (- )0.212 (- )0.1!14 (- )0.113 (- )0.045 (- )0.22 (- )0.22, 0.27 (- )0.17 
kas 0.70 0.705 0.626 0.50 0.48 0.34 0.38 0.55 0.51, 0.53 0.42 
kts = kH 0.71 0.685 0.701 0.48 0.48 0.30 _f 

k,.a 0.715 0.715 0.650 0.509 0.491 0.35 
kt 0.513 0.486 0.508 0.384 0.384 0.30 
~'fal~o 1300 1700 450 1700 1200 450 225 1500 290,420 2000 
Ega/E0 635 830 260 1260 910 395 
e[tfeo 1475 1730 990 1450 1300 
<.ft/Eo 730 916 504 1115 1000 
das• 10-12 CjN 289 374 152 190 149 60 8!ï 220 HO, 160 200 
dat -123 -171 -60.2 -78 -IJ8 -20 --9 -90 -32, -49 -80 
d15 496 584 440 260 242 
gaa• 10-a Vmj N 26.1 24.8 38.1 12.6 14.1 l:i.1 42 . .') 16.5 31.5, 43 11.3 
g31 -1l.l -ll.4 -15.1 -5.2 - 5.5 -5.0 --4.5 -6.8 -12.6, -13.1 -4.5 
glt 39.4 38.2 50.3 20.2 21.0 
s}!, 10-12 m2jN 12.3 16.4 11.6 9.1 8.6 7.!:! 11.5 9.6, 8.7 10 .. 5 
Sas 11).1) 1!:!.8 14.8 9.5 9.1 8.1 2.5.4 
sE -4.05 -5.74 -3.33 -2.7 -2.6 -2.3 12 

-5.31 -7.22 -4.97 -2.9 E -2.7 ska 
39.0 47.5 45.0 22.8 22.2 s44 

Bas 32.7 44.3 29.9 23.6 22.4 20.2 
D 10.9 14.4 10.7 !:!.7 8.3 7.7 10.9 10.2 s}J 

7.90 9.46 9.0 7.1 7.0 7.15 21.8 Saa 
sfz -5.42 -7.71 -4.24 -3.0 -2.9 -2.4 
sfa -2.10 -2.98 -2.68 -1.9 -1.9 
sf'4 19.3 25.2 22.9 17.5 17.1 
Qc 500 75 680 300 400 1200 ll 250 130,240 
Qr; 250 50 300 100 170 170 ~ 100 100 50,70 100 
p (density), 10a kg/ma 7.5 7.75 7.62 5.7 5.55 5.4 6.0 5.9 4.25, 4.46 4.3 
N 1, cycle mjsec0 1650 1400 1680 2200 2290 2430 1915 2480,2540 2350 
Nh 2000 1770 2520 2740 a 

328°C 365°C 370°C 115°C ll5°C 140°C 570°C 260°C 420uC 240°C Curie point 
Volume resistivity (ohm m) > 1010 > 1011 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 7 x 108 1011 -1010 1011 

a:a, 10-s;oc i k +4.5 
(XI j k +7.5 
Heat capacity J /kg oe 420 420 420 500 500 500 
Thermal conductivity W Jm oe 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 
Static tensile strength, psi 13,000 13,000 13,000 12,000 12,000 12,000 
Rated dynamic tensile 3500 4000 3500 3000 3000 3000 

strength, psi 
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TABLE VIII (cont'd) 

95wt% 
BaTi03 , 

Quantity PZT-5a PbZr0. 54Ti 0 •460 3b Ba'fi03 5wt% 

13.9 
7.7l:l 
7.43 

11.5 
2.56 
3.06 

14.5 
8.39 
6.09 

15.9 
5.ll:l 

-9.2 
26.l:l 
19.7 

-.5.2 
15.1 
12.7 

12.1 
7.54 
7.52 

11.1 
2.11 
2.26 

12.6 
8.09 
6.52 

14.7 
3.97 

-7.3 
21.5 
15.2 

-5.4 
l5.l:l 
12.3 

a Trademark, Clevite Corporation. 
b Berlincourt et al. ( 43). 
c General Electric Co. 
d C. S. Brown et al. (11) 

13.5 
6.79 
6.81 

11.3 
2.22 
3.34 

13.6 
6.93 
6.12 

14.8 
4.37 

-l:l.1 
39.2 
21.9 

-1.86 
9.0 
9.l:l 

Ca'fi03 

15.0 15.8 
6.6 6.9 
6.6 6.75 

14.6 15.0 
4.4 4.5 
4.3 4.5 

15.0 15.9 
6.8 7.0 
5.7 6.2 

17.1 17.7 
5.7 5.l:l5 

-3.9 -3.l:l 
15.6 16.7 
11.5 12.3 

-4.35 -3.1 
17.5 13.5 
11.4 10.9 

e Jaeger and Egerton ( 44). Here the figure given first is for normally fired 
ceramic. the second figure for hot-pressed ceramic. 

t All blank spaces mean information is not available. 
0 N 1 = frequency constant of a thin bar with electric field perpendicular to 

length f R .l. 
h N 3 = frequency constant of a thin plate with electric field parallel to 

thickness f R. t. 
i The temperatures, 25°-100°C, 2.5 x 10-6 ; l00°-300°C: -6 x w-• first 

heating; + 2.5 x 1 o-• subsequent cycles. 
1 The temperatures, 25°-l00°C, 2.5 x w-•; 

100° -300°C: + 4.8 x I0-6 first heating; + 2.5 x I0- 6 subsequant cycles. 
k Same as i and 1 except -7.5 x 10-• and + 5.2 x w-• on first heating, 100° to 

300°C. 

C. BEHAVIOR AT HIGH ELECTRIC INPUT 

Piezoelectric ceramics and ferroelectric crystals as well show 
linear relations between components of stress and strain, electric field 
and displacement, and between strain and electric field only over 
limited ranges of the input stressor electric field (40, 51). The limitsof 
linear behavior vary widely for different piezoelectric ceramics, being 
roughly related to the coercive force. With high electric input the 
relationships betweenstrain and electric field and between displacement 
and electric field become nonlinear. Nonlinearity of the strain-field 
relationship produces harmonie distartion of the mechanica! or acoustic 
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Appendix B: Model inktkanaal 

In deze appendix wordt het model voor een inktkanaal beschreven. In dit model wordt 
berekend hoe groot de volumeverplaatsing van de inkt is, als gevolg van een 
elektrisch veld over het piëzomateriaal van de bimorf actuator. 

Eerst worden de geometrie en de parameters van het inktkanaal beschreven. 
Vervolgens wordt het gedrag van de actuator beschreven in het geval er geen inkt in 
het kanaal zit. Hierna wordt de invloed van de inkt ook mee genomen. 

In hoofdstuk 4 wordt er m.b.v. dit model de laagdikte bepaald, die de piëzolaag, 
gemaakt door IKTS, moet hebben om een voldoende grote volumeverplaatsing te 
krijgen. Hiervoor worden voor de materiaaleigenschappen van het piëzomateriaal de 
eigenschappen van PXE59 genomen. 
In hoofdstuk 9 worden de materiaaleigenschappen van de piëzo, dat IKTS gemaakt 
heeft, in dit model ingevoerd. Hiermee wordt bepaald hoe groot de totale 
volumeverplaatsing is en of de piëzo dan wel of niet geschikt is om een bimorf 
actuator van te maken. 

Er moet wel bij vermeld worden dat dit model geheel overgenomen is en dat dit het 
model is, waarmee in eerste instantie de benodigde dikte van het piëzomateriaal 
bepaald is. De aannamen die in het model gemaakt worden, worden hier uitgebreid 
beschreven, maar dat betekent niet dat ze ook juist zijn. Er moet dus kritisch naar de 
waarden, die uit dit model komen, gekeken worden. 

B.l Geometrie en parameters inktkanaal 

Voor het inktkanaal worden de volgende parameters gebruikt, zie ook figuur B.l: 

dp = dikte piëzo 
d = dikte membraan onder piëzo 
d1 =dikte membraan bij scharnier 
Bp = breedte piëzo 
B = lengte overspanning 
L2 = B/2 
L1 = L2-Bp/2 
lk = lengte inktkanaal 
h =hoogte inktkanaal 

Yp =elasticiteitsmodulus van piëzo (Pa) 
Y =elasticiteitsmodulus membraan (Pa) 
Vei= spanning over piëzo (V) 
d31 = piëzoelektrische constante (m/V) 
p =dichtheid inkt (kg!m3

) 

Einkt = compressiemodulus inkt (Pa) 
c =geluidssnelheid in inkt (m/s) 
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X=Ü 

3lL 
1 

Figuur B.l: Dwarsdoorsnede inktkanaal en bimorf actuator, waar de diverse 
parameters in worden weergegeven. 

B.2 Beschrijving gedrag van een bimorf actuator zonder inkt in kanaal 

Het model is in verschillende stappen te verdelen: 
Eerst wordt de buigstijfheid van een monolaag beschreven. Vervolgens wordt hiermee 
de buigstijfheid van een dubbellaag bepaald. Vervolgens wordt de kromming van een 
dubbellaag bepaald als gevolg van een spanning over de piëzo. Als deze dubbellaag 
aan de uiteinden vast gezet wordt, veroorzaakt deze kromming een moment aan de 
rand van het inktkanaaL Dit moment wordt bepaald en hiermee wordt de 
volumeverplaatsing van de actuator bepaald. 

B.2.1 Buigstijfheid van een monolaag 

Voor de buigstijfheid (EI) van een monolaag t.o.v. de moment as die door het midden 
van het oppervlak gaat en loodrecht op het vlak staat geldt het volgende (zie figuur 
B.2)[2, blz C2/32]: 

EI= y lkd: 
12 

rnamentas 
------

{B.1} 

------ -----· 

Figuur B.2: Geometrie waarvan de buigstijfheid wordt berekend. 
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8 .2.2 Buigstijfheid van een dubbellaag 

Voor de buigstijfheid van een dubbellaag t.o.v. de moment as geldt het volgende [I , 
blz 113]: 

{8.2} 

waarin dp de dikte van een laag is en Yp de bijbehorende elasticiteitsmodulus en d de 
dikte van de andere laag met Y de bijbehorende elasticiteitsmodulus. 

Dit kan als volgt afgeleid worden, zie ook figuur 8 .3: 

I 
I 

I 

I 
I 

rnamentas 

I 

I 
I 

I 
I 

, 
I 

0 j_ y 
_______ __ _____ __ : ______ ____________ do 

y 
-d 

~----------~------------~ 

Figuur B.3: Dwarsdoorsnede van een dubbellaag met de diverse parameters. 

Voor het traagheidsmoment geldt: 

I = J (ajstand)ld(oppervlak) t.o.v. de rnamentas {8 .3} 

Dat levert in dit geval voor de buigstijfheid: 

dp 0 

EI = YP J (x - d0 )
2
/kdx + Y J (x - d0 )

2
/kdx {8.4} 

0 -d 

waarin do de rnamentas is, die hier gebruikt wordt. Dit is tevens een lijn die door het 
vlak loopt, waarvoor geldt dat de rek nul is. 

Dit uitgeschreven levert voor de buigstijfheid: 

{8.5} 

Waarin do nog bepaald moet worden. Dat gebeurt als volgt: 

75 



Als voor nu even aangenomen wordt dat de actuator krom staat, alleen wordt deze 
kromming niet door een elektrisch veld veroorzaakt (zie ook figuur 8.4). Dan geldt 
voor de rek in de breedte richting van het kanaal het volgende: 

~-+---~ 

0 j_y 
do 

------~r-~-----d 

Figuur B. 4: De rek in de breedte richting van het kanaal. 

en voor y<O: S = T(y) = S
0 
+ k

6
y 

y 

waann: 
T(y) =de mechanische spanning in de I-richting afhankelijk van y 
kb = kromming 
So =de waarde van y waarbij de rek gelijk aan nul is 

Er geldt dat de totale kracht nul is en dat levert een waarde voor d0: 

dp dp 0 

J Tlkdy = YP J (y- d0 }dy + Y J (y- d0 )dy = 0 
-d 0 -d 

dit uitwerken levert voor do: 

{8.6} 

{8.7} 

{8.8} 

{8.9} 

Als deze do in formule {8.5} ingevuld wordt, levert dit in totaal de waarde van EI 
voor een dubbellaag. Dit is de EI die in het begin van deze paragraaf genoemd is. 

8 .2.3 Bepaling kromming van een twee lagen structuur als gevolg van elektrisch veld 
over de piëzolaag 

Voor een twee lagen structuur in 2 dimensies worden de volgende veronderstellingen 
gemaakt: 
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• De bovenste laag bestaat uit piëzomateriaal en de onderste uit aluminiumoxide, 
(zie figuur B.5a). Als er een elektrisch veld over het piëzomateriaal komt te staan, 
zal het krimpen in de 1-richting terwijl het aluminiumoxide niet krimpt, hierdoor 
zal het geheel een kromming vertonen. 

3,y 

a 
___ PI_e_z_o ____ l ddp 

aluminiumoxide 1 Ll,x 
y 

b 

y 

0 
c 

Figuur B.5: Een schematische weergave van een twee lagen structuur in 2D. 
a) geometrie, die verondersteld wordt, b) rek afhankelijk van y, c) rek, die wordt 

veroorzaakt door het elektrisch veld, afhankelijk van y, (voor verdere uitleg zie de 
tekst). 

• Voor het scheidingsvlak tussen de piëzo en het aluminiumoxide wordt y=O 
genomen. De y-richting staat loodrecht op het scheidingsvlak. 

• De rek wordt als volgt verondersteld (zie figuur B.5b ): 

• 

• 

waann: S1(y) =rek afhankelijk van y 
So = rek op y=O 
k =kromming 

en verdere doorsneden blijven vlak. 
De rek wordt voor een deel veroorzaakt door het elektrisch veld (figuur B.5c) en 
voor een deel door de spanning in het materiaal. 
Voor het piëzomateriaal geldt (O<y<dp) als T2=T3=0 (zie hiervoor formule 5.3): 
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Tl (y) + d Vet = S + ky 
y 31 d 0 

p p 

waarin: T 1 (y) = mechanische spanning afhankelijk van y 
Yp =elasticiteitsmodulus van het piëzomateriaal 

= l/s11 = 1/compliantie 
dp = dikte van het piëzomateriaal 

{B.ll} 

d31 = piëzoelektrische constante van het piëzomateriaal 
Vel= elektrische spanning die over de piëzo heen staat 

• Voor het aluminiumoxide geldt (-d<y<O) (zie formule 5.3): 

T~;;) = So + ky {B.12} 

waarin: T1(y) =mechanische spanning afhankelijk van y 
Y = elasticiteitsmodulus van het aluminiumoxide 

= l/s11 = 1/compliantie 
d = dikte van het aluminiumoxide I substraat 

• Er moet aan de volgende twee randvoorwaarden voldaan zijn: 

1) 2F = 0 

2) 2M =0 

dat betekent: 

fT1(y)dy = 0 en fT1(y)ydy = 0. 
-d -d 

Uit deze veronderstellingen volgt voor een twee lagen structuur: 

{B.l3} 

{B.14} 

{B.15} 

{B.16} 

{B.17} 

Dit is dus de kromming voor een twee lagen structuur met de aannamen, die hiervoor 
genoemd zijn. 

B.2.4 Bepalen van het moment dat door de kromming veroorzaakt wordt als de 
dubbellaag aan de uiteinden vastgezet wordt. 

Er wordt nu verondersteld dat het membraan met de piëzolaag gezien kan worden als 
een monolaag die voor 0<x<L1 een buigstijfheid heeft van EI1 (alleen membraan) en 
voor L1<x<Lz een buigstijfheid van EI (membraan met piëzo). 

78 



Doordat er een spanning over de piëzo gezet wordt, zal het stuk L1<x<L2 gaan krom 
staan. Dit kan gezien worden als een moment M1. Als gevolg van deze kromming zal 
er een moment (M2) ontstaan bij x=O. Deze M 2 werkt op O<x<Lz, M1 werkt op 
0<x<L1 en M 2 is tegengesteld gericht aan M 1. 
De totale hoek van kromming van x=O tot x=Lz is gelijk aan nul, want de hellingen in 

de twee randpunten zijn gelijk (allebei 0). Dus hieruit volgt dy = 8 = 0. 
dx 

. d8 d 2y Af(x) 
Voor de krommmg geldt: k =-=- = --. {B.18} 

dx dx2 EI 
Ook geldt dat: totale buigingshoek = lengte x kromming 

De totale buigingshoek moet nul zijn dus hieruit volgt dan dat voor de momenten 
moet gelden: 

(
A/1

- A/ 2 )(L -L )= A/ 2 L . {B.19} 
EI EI 

2 1 
EI 

1 
1 

d 2 d 
Eerst worden nu ----f, _z en M 1 (de oppervlakte verandering) berekend als gevolg 

dx dx 
van de kromming veroorzaakt door de elektrische spanning over de piëzo. Dus als 
gevolg van M1, M2 wordt nog niet meegenomen. M 1(L2) is de totale oppervlakte 
verandering als gevolg van M 1. 

Bij elke stap wordt de vorige stap geïntegreerd over het gebied en de integratie 
constanten worden bepaald uit de waarde op x=L1, zie tabel B.l 

wat x<L1 L1<x<Lz 
d2y 0 k 
--
dx2 

dy 0 k(x-L1) 

dx 
y 0 

..!_kx2 - kxL +}:_kJ} 
2 1 2 1 

M1 0 
.!kx3 + .!kL2x- .!kL x 2 - .!kL3 

6 2
1

2 1 6 1 

M1(Lz) ..!_kL2L - ..!_kL L2 + ..!_kL3 
- ..!_kL3 

212 212 6 2 61 

Tabel B.l: Bepaling oppervlakteverandering als gevolg van A/1. 

d 2 d 
Vervolgens worden nu----f, 2 en M 2 (de oppervlakte verandering) berekend als 

dx dx 
gevolg van het moment M 2 naar boven op deze structuur. M 2(L2) is de totale 
oppervlakte verandering als gevolg van M 2. M 2 is tegengesteld gericht aan M1 
vandaar de min tekens, zie tabel B.2. 
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wat x<L1 L1<x<Lz 
d2y -M2 -M2 
dx2 E/1 EI 

dy -M -M -M ( ) __ 2x --2 L +--2 x-L 
dx E/1 

EI I EI I I 
y -1M2 2 -1 M (LîEI1 -L~EI +2xEIL1 +El1x

2 -2xEI1LJ --x 
2 EI1 2 2 (EI1EI) 

Mz -1M2 3 
( 3 2 3 2 2 2 3 L) 1 -Ll ·EI+ 3·x·Ll ·EI- Ell·x - 3·x ·EI·Ll + 3·x ·Eil·Ll- 3·x·Ll ·Ell + L1 ·Eil 

-·M2· --x 6 (Ell·EI) 6 E/1 

Mz(Lz) ( 3 2 3 2 2 2 3 I) I -Ll ·Ei+3·12-Ll ·El-EI1·12 -3·12 ·EI-L1+3·12 ·Eil-Ll-3·12-Ll ·Eil+Ll Hl 
-·M2 
6 (ffi~ 

Tabel B.2: Bepaling oppervlakte verandering als gevolg van M2• 

M2 wordt m.b.v. formule {B.19} bepaald en is: 

Voor de totale vrije volumeverplaatsing geldt dan: 

f1 Vvrij = lk (2MI + 2Mz) 

Al het voorgaande invullen levert dan: 

f1 V .. = .:_!1 kEIL L (L~ - 3L2LI + 2L~ ) . 
VriJ 3 k 

2 1 (LIEf- EIILI + EIIL2) 

{B.20} 

{B.21} 

{B.22} 

B.3 Beschrijving gedrag van een bimorf actuator met inkt in kanaal 

Het inktkanaal samen met de actuator wordt hier gemodelleerd zoals in figuur B.6 
gegeven. Als er een spanning over de piëzo komt te staan zal de piëzo samen met het 
membraan krom gaan staan. Dit geeft een volume verandering van het oppervlak dat 
de bimorf in neemt en dit levert een druk op de inkt, waardoor het volume van de inkt 
verandert. Er wordt verondersteld dat het totale volume van de bimorf en de inkt 
constant blijft. 

Figuur B.6: Het inktkanaal (VinkJ met de actuator (Vp). 
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De constante C wordt hier gedefinieerd als de volume verandering van een materiaal 
11 V gerelateerd aan een alzijdige drukverhoging lip: 

C=dV. 
dp 

Er geldt dan voor het volume van de bimorf: 

Vbimorfl (nieuw)= Vbimorfo(oud) + /1 Vvrij- P( dV l 
dp bimorf 

En voor het volume van de inkt: 

{B.23} 

{B.24} 

V;nktl (nieuw)= V;nktO (oud)- p( ~V). {B.25} 
P mkt 

Als de laatste twee vergelijkingen bij elkaar opgeteld worden, levert dat: 

Vtotaaz = Vrataal + 11 Vvrij - P(( ~V). + (~V). l· {B.26} 
p btmorf p mkt 

Hierbij is verondersteld dat het totale volume constant blijft. 
Als dit uitgeschreven wordt levert dat voor de druk op de inkt en op de bimorf: 

11 vvrij p = -----''---

c bimorf + C inkt 
{B.27} 

cinkt en c bimorf zullen in de volgende paragraaf bepaald worden. 

De totale volumeverplaatsing van de inkt, die uiteindelijk de druppel zal vormen is 
dan: 

!i V= pCinkr 

B.3.1 Bepaling Cinkr en Cbimorf.! 

In deze paragraaf worden de Cinkr en C bimorf bepaald, die nodig zijn om de 

volumeverplaatsing van de inkt te kunnen berekenen. 

B.3.1.1 cinkt 

De compressiemodulus (Kcom) wordt als volgt gedefinieerd: 
dp 

Kcom =-V-
dV 

Voor inkt geldt: 

Kcom,inkt = PC
2 

waarin: c = geluidssnelheid in inkt 
p = dichtheid inkt 

Dus er geldt: 
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V lkBh 
Cinkt = K = pcz 

com, inkt 

{B.31} 

B.3.1.2 cbimorf 

Er geldt voor C bimorf : 

= i\ V = lk M = l~ M 
c bimorf 1\p 1\p a {B.32} 

F a 
want 1\p =-( )=-

lkB lk 
{B.33} 

met a de lijnbelasting als gevolg van de druk en F de kracht op de bimorf als gevolg 
van de druk. 

Hierna wordt de verhouding M bepaald om vervolgens C bimorf te kunnen bepalen. 
a 

De lijnbelasting werkt op de hele dwarsdoorsnede van het membraan. Om de totale 
oppervlakteverplaatsing te kunnen bepalen wordt er gebruik gemaakt van de 
symmetrie bij x=Lz. Dat betekent dat er een lijnbelasting werkt op het stuk O<x<Lz. 
Omdat in x=L2 de totale afbuigingshoek nul (8 (L2 ) = 0) is geldt dat er ook een 

reactiemoment in x=Lz moet werken. Dit reactie moment wordt M3 verondersteld en 
wordt als eerste bepaald. Daarna zal de oppervlakteverplaatsing als gevolg van a 
(L\Ao) en de oppervlakteverplaatsing als gevolg van M3 (MM3) bepaald worden. 

B.3.1.2.a Bepaling reactiemoment M3 

Voor de afbuigingshoek in x=Lz geldt 8 (L2 ) = 0. 
Nu wordt M3 even weggelaten. 
De afbuigingshoek in x=L1 kan bepaald worden door te veronderstellen dat in x=L1 de 
lijnbelasting gezien kan worden als: 
• een lijnbelasting a op het gebied: 0<x<L1 

• de lijnbelasting a op het gebied: L1<x<Lz kan gelijk gesteld worden aan: 
• een kracht F1 die aangrijpt in L1 met als grootte: F1=o(Lz-L1) 

• een moment M5 dat aangrijpt in L1 met als grootte: M 5 = ~(L2 - L1 f. 2 
M.b.v. [2, blz C2/34] levert dat voor de buigingshoek in L1: 

{B.34} 

Voor de buigingshoek in L2 geldt als het reaktiemoment even weg gelaten wordt: 

8 (L2 )= 8 (LJ+ 
0 (L~~/J {B.35} 

Waarin de laatste term het gevolg is van de lijnbelasting op L1<x<Lz. 
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Als nu alleen naar het reaktiemoment M3 gekeken wordt, levert dit een buigingshoek 
in x=~ (totale buigingshoek = lengte x kromming): 

{B.36} 

Het reactiemoment M 3 moet zo groot zijn dat {B35} en {B36} aan elkaar gelijk 
moeten zijn. Dit levert de waarde voor M 3: 

( 3 2 2 3 2 2 3) 1 L1 ·EI-3·Ll ·El·L2+3·Ll·El·L2 +Ell·L2 -3·Ell·L2 ·L1+3·Ell-L2·Ll -Ell·Ll 
M 3=Ó·o· (Ll·El + L2·Ell- Ll·Ell) 

{B.37} 

B.3.1.2.b Bepaling oppervlakteverplaatsing als gevolg van o (~} 

Een moment als gevolg van o is M 4(x) werkend op het gebied 0<x<L2 zie [2, blz 
C2/34] 

{B.38} 

Dit levert een uitdrukking voor d 
2 

~ , dy , y en M. Dit gebeurt op dezelfde wijze als 
dx dx 

in de vorige paragraaf gebeurd is: 
x< L1 x= L 1 L1<X<L2 

y" 
0 2 

---(L2- x) 
2·Ell 

0 2 
-·(L2- Ll) 
2·Ell 

0 2 
-·(L2-x) 
2·El 

Bij elke volgende stap moet er over het gebied geïntegreerd worden en de integratie 
constanten worden met de randvoorwaarden bepaald. Hier wordt verder alleen de 
oppervlakteverplaatsing gegeven, omdat de formules te ingewikkeld worden om hier 
te gaan opsommen. 

(
4 3 25 3 2 3 2 32 5.4 4 45) 

M ._!:_ . .,.-"-..-5:....:-L:.:._l ..=·EI..:::·L2:...:.+..:..:10..=:·L.:_l ·:.::.El·:::.:L2:....:+..:::L.:_l ·E=l-_:l:.:._O·L:.::.I..:::·E:.:..Il-L:.::.Z:.:._+.:::.IO..=:·L2.:_·:.::.EII:.::·L.:_l _-l:.:._O·:.::.L2..:::·L:.:._l ·:::.:El:.:_+ E:.::.Il..=:·L2.:_+:....:5..:::·El:.:..l·L:.::.l..:::·L.:_2-...::..5·.::.:El:....:l·L::_2 ..:::·L1:..:.+.:_5·L:.::.l·.::.:El:::.:-L2:.:._-..:::L.:_l ·=..EI! 

" 20 (EII·EI) 

{B.39} 

B.3.1.2.c Bepaling oppervlakteverplaatsing als gevolg van M3 (MM3} 

Dit gebeurt geheel op dezelfde wijze als ook D.Ao bepaald is. Ook dit wordt hier niet 
d2 

helemaal uitgeschreven. Voor ___,f geldt het volgende: 
dx 

y" 

x< L 1 

M3 

Ell 

x= L1 

M3 

Ell 

Dat levert dan na de diverse integraties MM3: 
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( 3 2 2 3 2 2 3)2 
1 -Ll ·El+ 3·Ll ·EI-L2- 3·Ll·EI·L2 - Ell·L2 + 3·Eil·L2 ·Ll- 3·Eil·L2·Ll + Ell·Ll MM3=-·o·....:...._ ________________________ ___;__ 

36 (( -Ll·EI- Ell-L2 + Ll·Eil)·(Eil·EI)) 

B.3.1.2.d Totaallevert dat voor ebimort 

De totale oppervlakteverplaatsing is: 

Dit levert dan m.b.v. {B.32} voor ebimort: 

1 2 15·Ll ·El ·L2 - 15·Ll ·El ·L2- 8·Ll ·EI·Eil + 4·Eil ·Ll 
[ 

422 52 6 26 

CbimorF90·lk. ((Ll·EI+L2·Eil-Ll·Eil)·(EI·Eil)) 

4·EI12-L26
- 60·L12·EI·L24·Eil + 24·Ll·EI·L25·Eil 

+ 
((Ll·EI + L2·Eil- Ll·Eil)·(EI·Eil)) 

{B.40} 

{B.41} 

60·EI12·L14·L22
- 80·EI12·L13·L23

- 24·EI12·Ll-L25
- 24-EI12·L15·L2 

+ 

+ 

((Ll·EI + L2·Eil- Ll·Eil)·(EI·Eil)) 

242 4 2 5 3 3 62 60·Eil ·L2 ·Ll - 75·Ll ·EI·L2 ·Eil + 39·Ll ·EI·L2·Eil + 80·Ll ·EI·L2 ·Eil + 4·Ll ·EI 

(Ll·EI + L2·Eil- Ll·Eil)·(El·Eil) 
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Appendix C: Matrices met materiaaleigenschappen van de piëzo, die 
in Ansys gebruikt worden 

De matrices met de materiaaleigenschappen van PXE59 zijn in de theorie voor 
bepaalde richtingen gedefinieerd. In deze Appendix wordt beschreven hoe de matrices 
uit de theorie omgeschreven kunnen worden naar matrices die in het EEM pakket 
Ansys te gebruiken zijn. 

In de theorie, waar tot nu toe van uitgegaan werd, wordt wat anders verondersteld dan 
in het EEM pakket Ansys. De verschillen zijn als volgt: 

1. andere polarisatierichting 
2. andere naamgeving richtingen 
3. andere uitgangsvergelijkingen 

De verschillen worden hieronder beschreven daarna toegepast op de matrices uit de 
theorie en vervolgens worden hieruit de matrices voor de verschillende 
piëzomaterialen gehaald. Dit zijn dus de matrices die in Ansys gebruikt kunnen 
worden. 

C.l Verschillen tussen de theorie en het EEM pakket Ansys 

C.l.l Andere polarisatierichting 

• Theorie: Hier wordt de z-richting als polarisatierichting verondersteld 

• Ansys: Omdat binnen het project de afspraak gemaakt is dat de y-richting de 
polarisatierichting is, wordt in Ansys dit ook verondersteld. 

C.1.2 Andere naamgeving 

• Theorie: Hier wordt er uitgegaan van: x, y, z, yz, xz, xy . 

• Ansys: Hier wordt er uitgegaan van: x, y, z, xy, yz, xz. 

C.1.3 Andere uitgangsvergelijkingen 

• Theorie: Hier wordt er uitgegaan van de volgende vergelijkingen: 

{ç }= [s ]{r }+ [dJ {E} 

{D }= [d ]{r }+ lc r j(E} 

waann: {S} =rek[-] 
[s] = compliantie [1/Pa] 
{T} = mechanische spanning [Pa=N/m2

] 

[ d] = piëzo-elektrische constante [ mN =C!N] 
{E} = elektrisch veld [V/m] 
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{D} = diëlectrische verplaatsing [C/m2
] 

[ET]= permittiviteit bij constante spanning [F/m=CNm] 
met [ d]T wordt de getransponeerde (of gespiegelde) matrix van [ d] bedoeld. 

• Ansys: Hier wordt er uitgegaan van de volgende vergelijkingen: 

{r }= [c J{ç }- [e ]{E} 

{D }= [e J {s }+[Es }E} 

waarin: {S} =rek[-] 
[ c] = elasticiteit [Pa] 
{T} = mechanische spanning [Pa=N/m2

] 

[ e] = piëzo-elektrische matrix [NN m] 
{E} =elektrisch veld [V/m] 
{D} = diëlectrische verplaatsing [C/m2

] 

{C.3} 

{C.4} 

[Es]= permittiviteit bij constante rek [F/m=CNm] 
met [ e ]T wordt de getransponeerde (of gespiegelde) matrix van [ e] bedoeld. 

C.2 De matrices geldig in de theorie omschrijven naar de matrices geldig in 
Ansys. 

In deze paragraaf wordt stap voor stap uitgelegd hoe de matrices geldig in de theorie 
omgeschreven kunnen worden naar matrices die in ANSYS gebruikt kunnen worden. 

C.2.1 Andere polarisatierichting 

Als in de theorie de polarisatierichting veranderd wordt van de z- naar de y-richting, 
levert dat een verschuiving op van de getallen in de kolommen en rijen van de 
matrices (zie figuur C.l). Deze verschuiving is als volgt: 5~4, 4~6, 6~5, 2~1, 
1 ~3 en 3~2, waarbij eerst de kolommen en daarna de rijen verschoven worden (bv: 
wat er in de theorie op plaats 5 staat, moet in Ansys op plaats 4 komen). 

z, 3 

}6JP v.' 

~-
x, 1 x, 1 z,3 

a) 1l1eorie, z polarisatie richting b) TI1eorie, y polarisatie richting c) 1l1eorie, figuur b gekanteld 

Figuur C.l: Verandering van de polarisatierichting 
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C.2.2 Andere naamgeving richtingen 

Als vervolgens de naamgeving, die in de theorie geldt, veranderd wordt voor de 
naamgeving, die in Ansys geldt, dan levert dat een verschuiving van de kolommen en 
de rijen in de matrices (zie figuur C.2). Deze verschuiving is als volgt: 4~5, 5~6 en 
6~4 (bijv. wat er in de theorie op plaats 4 staat moet in Ansys op plaats 5 komen). 

'\! ') .}'- y,2 

x, 1 
4 

5 x, 1 

z,3 z, 3 

a) Richting volgens theorie b) Richting volgens Ansys 

Figuur C.2: Verandering van de naamgeving. 
C.2.3 Totaal 

De verandering van de polarisatierichting en de naamgeving levert uiteindelijk de 
volgende verandering voor de matrices op: 

Sn s12 sl3 0 0 0 

SzJ Sn s23 0 0 0 

[s]= 
s31 S32 S33 0 0 0 

Theorie: 
0 0 0 s44 0 0 

{C.5} 

0 0 0 0 Sss 0 

0 0 0 0 0 2(s11 - s12 ) 

0 0 0 0 dl5 0 

[d]= 0 0 0 d24 0 0 {C.6} 

d3l d32 d33 0 0 0 

T 
Eu 0 0 

[ET]= 0 T 
En 0 {C.7} 

0 0 T 
E33 
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----------------------------------------------------------------------------------

Sn s23 Szl 0 0 0 

S32 S33 s31 0 0 0 

[s]= 
s12 s13 Sn 0 0 0 

verwisseld: {C.8} 
0 0 0 s44 0 0 

0 0 0 0 Sss 0 

0 0 0 0 0 2(sn- s12 ) 

0 0 0 d24 0 0 

[d]= d32 d33 d31 0 0 0 {C.9} 

0 0 0 0 diS 0 

T 
Ezz 0 0 

[ET]= 0 T 
E33 0 {C.lO} 

0 0 T 
En 

C.2.4 Andere uitgangsvergelijkingen 

Nu wordt vergelijking { C.l} omgeschreven in dezelfde vorm als vergelijking { C.3}: 

{C.ll} 

en deze vergelijking wordt ingevuld in vergelijking {C.2}: 

{C.12} 

De matrices die in Ansys ingevuld worden, worden gegeven in tabel C.l. 

Ansys Theorie 

lcJ [s Jl 

[e] [s Jld I 
[ei [dlsr 

lEs J lE r ]-[dIs J
1
[d I 

Tabel C.l: Het verband tussen de matrices in de theorie en inAnsys. 

Deze matrices worden in Mathcad uitgerekend. Vervolgens worden in deze matrices 
de materiaaleigenschappen van PXE59, PZT-4 en PZT-5 ingevuld, zie hiervoor 
respectievelijk appendix Cl, C2, C3. 
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C.3 Opmerkingen 

C.3.1 Polarisatierichting in negatieve y-richting 

Hiervoor is aangenomen dat de polarisatierichting van de piëzo in positieve y-richting 
gericht is. Dit is bij de buigpreparaten niet het geval. Hier is namelijk de 
polarisatierichting in negatieve y-richting gericht. Dat betekent dat er twee matrices 
veranderen namelijk [ e ]~-[ e] en [ e ]T ~-[ e ]Ten de andere blijven hetzelfde. 

C.3.2 Compliantie matrix i.p.v. elasticiteitsmatrix 

In Ansys is ook een mogelijkheid om de compliantie matrix [ s] in te vullen in plaats 
van de elasticiteit matrix [ c]=[s r1

. Hiervan wordt in het model gebruik gemaakt. 

C.3.3 Verband tussen ET en Es 

Voor PZT-5 geldt het volgende, zie appendix A: 

gegeven gegeven berekend 
richting ET Es Es 

(xl0-8 F/m) (xl0-9 F/m} (xl0-9 F/m) 
11 1.532 8.11 8.11 
33 1.505 7.35 7.35 

Tabel C.2: De permittiviteit van PZT-5. 

Hierin is ET de permittiviteit bij constante mechanische spanning en Es de 
permittiviteit bij constante rek. Voor PZT-5 zijn deze gegeven in twee richtingen [3]. 

Verder is m.b.v. de formule: [Es]= [ET]- [dIs J1 [dJ in Mathcad de Es berekend. De 

berekende waarden en de gegeven waarden komen overeen. 

Voor PZT -4 is dit ook gebeurd en geldt het volgende: 

gegeven gegeven berekend 
richting ET Es Es 

(xl0-8 F/m) (xl0-9 F/ml _(_x10-9 F/ml 
11 1.306 6.47 6.75 
33 1.151 5.62 5.87 

Tabel C.3: De permittiviteit van PZT-4. 

Ook hier geldt dat de berekende waarden ongeveer overeen komen met de gegeven 
waarden, zie appendix A. Er zit maximaal een verschil van 0.3x10-9 F/m tussen de 
twee waarden. 

Voor PXE59 zijn E11T en E33T wel gegeven, zie appendix A [6], maar E11s en E33s 
moeten berekend worden m.b.v. het volgende: 
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Het verband tussen é en t? wordt gegeven door een term met een koppelfactor (k). 
Voor de verschillende richtingen geldt [9, blz.84]: 

E f1 = (1- k1
2
5 ) ~ { C.13} 

E ;3 = (1- ki3 ) J3 { C.14} 

Voor een piëzomateriaal met de polarisatie in de 3 richting geldt [3, blz 192]: 

d14 
{C.15} 

{C.16} 

{C.17} 

Op deze manier wordt Es berekend en dat levert tabel C.4: 

gegeven gegeven berekend 
richting ET Es m.b.v. k Es 

(xl0-8 F/m_l _(_x10-9 F/m) (x10-9 F/m) 
11 1.461 7.85 7.887 
33 1.638 5.87 5.706 

Tabel C.4: De permittiviteit van PXE59. 

De gegeven en de berekende waarden van Es komen ook hier goed overeen. De kleine 
fout die hiermee gemaakt wordt, is te verwaarlozen. Want als in het 2D EEM Ansys 
model de Eus en E33s ingevuld worden en ook een variatie van 0.3x10-9 Firn hierop 
levert dit continu dezelfde uitwijking. 

C.3.4 Fout in matrices 

In eerste instantie zijn er andere materiaal matrices aangenomen dan die in het 
bovenstaande gebruikt zijn. De oude matrices zien er als volgt uit: 

sl1 sl3 Sn 0 0 0 

s13 833 s!3 0 0 0 

[s]= 
s12 s13 Su 0 0 0 

0 0 0 2(s11 - s12 ) 0 0 
{C.18} 

0 0 0 0 844 0 

0 0 0 0 () 8 44 

() 0 () () dl5 

}J [d]= d3l d33 d31 0 0 {C.19} 

0 0 0 0 0 
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{C.20} 

Dit levert dan natuurlijk ook andere matrices op voor [c ], [e ], [e Jen lEs j. Hiermee is 

in hoofdstuk 5 gerekend. Omdat T4, T5 en T6 verwaarloosbaar klein zijn, heeft deze 
fout geen invloed. Dit is ook in tabel C.5 te zien, waarin berekeningen met het model 
met de foute matrices en met het model met de goede matrices gegeven zijn. Dus wat 
in hoofdstuk 5 gedaan is, kan gewoon blijven staan. 

preparaat 2 

V= 200V 
lengte= 40.5 mm 
d=510 um 
dp=207 um 
breedte= 4mm 

x EEM model 3D, 
(mm) fout 

y=O mm y=2 mm 

35.92 102.1 101.8 
20.36 33.36 33.02 

5 2.373 2.048 
10 8.436 8.098 
15 18.38 18.04 
20 32.21 31.87 
25 49.93 49.59 
30 71.54 71.2 
35 97.03 96.7 

40.5 129.5 129.2 

EEM model 3D, 
goed 

y=O mm y=2 mm 

102.1 101.8 
33.36 33.02 
2.371 2.046 
8.433 8.096 
18.38 18.04 
32.21 31.87 
49.93 49.59 
71.54 71.21 
97.04 96.71 
129.5 129.2 

Tabel C.5: Berekeningen gedaan met het model met de foute matrices en het model 
met de goede matrices. 
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--------------------------------------------------------------------------------------

Appendix Cl: PXE59 

Voor PXE59 geldt het volgende [6]: 

gegevens PXE59, Deze getallen komen uit Philips Components, zo niet dan wordt het er bij 
vermeld. 

s11 := 16·10- 12 s22 := 16·10- 12 

s33 := 18·10- 12 

s44 := 45·10- 12 s55 := 45·10- 12 

s12:=-5.6·10- 12 s21 := -5.6·10- 12 

s13 := -7.04·10- 12 s31 := -7.04·10- 12 s23 := -7.04·10- 12 

d31 := -190·10- 12 d32 := -190·10- 12 

d33 := 435 ·10- 12 

d15 := 550·10- 12 d24 := 550·10- 12 

ell := 1650·8.85419·10- 12 -8 
ell = 1.461•10 

e22 := 1650·8.85419·10- 12 e22 = 

e33 := 1850·8.85419·10- 12 e33 = 

s22 s23 s21 0 0 0 

s23 s33 s31 0 0 0 

s21 s31 s11 0 0 0 
s := 

0 0 Os440 0 

0 0 0 0 s55 0 

0 0 0 0 0 2(s11-s12) 

0 d24 0 0 

d31 0 0 0 

0 d15 0 
dT:= 

e22 0 0 

epsilonT:= 0 e33 0 

0 0 e11 
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0 d32 0 

0 d33 0 

0 d31 0 

d24 0 0 

0 0 d15 

0 0 0 

s11 = s22 
ansys9 

s44 = s55 

s12=-s11*v s12=s21 

s13 = s31 = s23 = s32 

Voor de verhouding -s13/s11 
wordt hetzelfde genomen als 
bij PZT-5 gegeven is. 

d31 = d32 

d15 = d24 

e11 = e22 



1.6·10 -11 -7.04·10-12 -5.6·10-12 
0 0 0 

-7.04·10 - 12 1.8·10 - 11 -7.04·10 - 12 
0 0 0 

-5.6·10-12 -7.04·10-12 1.6·10-11 0 0 0 
S= 

0 0 0 4.5·10-ll 0 0 

0 0 0 0 4.5·10-ll 0 

0 0 0 0 0 4.32·10-11 

0 0 0 5.5·10-10 
0 0 

d= -1.9·10-10 4.35·10-10 -1.9·10-10 0 0 0 

0 0 0 0 5.5·10-10 
0 

0 -1.9·10-10 
0 

0 4.35·10-10 
0 

1.461·10-8 
0 0 

dT= 
0 -1.9·10-10 

0 
epsilonT= 1.638·10-8 

0 0 
5.5·10-10 

0 0 -8 
0 0 1.461·10 

0 0 5.5·10-10 

0 0 0 
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1.253·10
11 

7.993·10
10 

7.904·10
10 

0 0 0 

7.993·10
10 

1.181·10
11 

7.993·10
10 

0 0 0 

7.904·10
10 

7.993·10
10 

1.253·10
11 

0 0 0 
C= 

0 0 0 2.222·10
10 

0 0 

0 0 0 0 2.222·10
10 

0 

0 0 0 0 0 2.315·10
10 

0 -4.06 0 

0 20.991 0 

0 -4.06 0 
e= 

12.222 0 0 

0 0 12.222 

0 0 0 

0 0 0 12.222 0 0 

eT= -4.06 20.991 -4.06 0 0 0 

0 0 0 0 12.222 0 

7.887·10-9 0 0 

epsilonS= 0 5.706·10-9 0 

0 0 7.887·10-9 
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Appendix C2: PZT-4 

Voor PZT-4 geldt het volgende [3]: 
gegevens PZT-4, Deze getallen komen uit Physical Acoustics, Principles and Methods, W.P.Mason 
Volume 1 - part A, 1964, academie press, blz 203 zo niet dan wordt het erbij vermeld. 

sll := 12.3·10- 12 

-12 
s33 := 15.5·10 

-12 
s44 := 39·10 

-12 
s12 := -4.05·10 

-12 
s13 := -5.31-10 

d31 := -123·10- 12 

-12 
d33 := 289·10 

d15 := 496·10-
12 

ell := 1475·8.85419·10-
12 

e33 := 1300·8.85419·10-
12 

s22 s23 s21 0 

s23 s33 s31 0 

s21 s31 sll 0 
s := 

0 0 0 s44 

s22 := sll 

s55 := s44 

s21 := s12 

s23 := s13 

d32 := d31 

d24 := d15 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 s55 0 

0 0 0 0 0 2 (sll- s12) 

0 0 0 d24 0 0 

d ·-.- d32 d33 d31 0 0 0 

0 0 0 0 dl5 0 

e22 0 0 

cpsilonT:= 0 e33 0 

0 0 ell 

gegevens PZT -4 

s31 := s13 

-8 
ell = 1.306•10 

-s 
e33 = 1.151•10 

0 d32 

0 d33 

0 d31 
dT:= 

d24 0 

0 

0 

0 

0 

0 0 d15 

0 () 0 
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e22 := ell 



1.23·10-11 -5.31·10-12 -4.05·10-12 
0 0 0 

-5.31·10-12 1.55·10-11 -5.31·10 - 12 
0 0 0 

-4.05·10 - 12 -5.3lo10-12 1.23·10-11 
0 0 0 

S= 

0 0 0 3.9•10-ll 0 0 

0 0 0 0 3.9·10-11 
0 

0 0 0 0 0 3.27·10-ll 

0 0 0 4.96·10-10 
0 0 

d= -1.23·10 -lO 2.89·10-10 -1.23·10 -10 0 0 0 

0 0 0 0 4.96·10-10 
0 

0 -1.23•10 -10 0 

0 2.89·10-10 
0 

1.306·10-8 
0 0 

dT= 
0 -1.23·10 - 10 

0 
epsilonT= 1.151·10-8 

0 0 
4.96·10-10 

0 0 -8 
0 0 1.306·10 

0 0 4.96·10-10 

0 0 0 
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1.39·10
11 

7.428·10
10 

7.784·10
10 

0 

7.428·10
10 

1.154·10
11 

7.428·10
10 

0 

7.784·10
10 

7.428·10
10 

1.39·10
11 

0 
C= 

0 0 0 2.564·10
10 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 -5.203 0 

0 15.08 0 

0 -5.203 0 
e= 

12.718 0 0 

0 0 12.718 

0 0 0 

0 0 0 12.718 0 

eT= -5.203 15.08 -5.203 0 

0 

0 0 

12.718 0 0 0 

-9 
6.752·10 

epsilonS= 0 

0 

0 0 

0 

5.872·10-9 

0 

0 

0 

-9 
6.752·10 
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0 0 

0 0 

0 0 

2.564·10
10 

0 

0 3.058·10
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Appendix C3: PZT -5 

Voor PZT-5 geldt het volgende [3]: 
gegevens PZT-5, Deze getallen komen uit Physical Acoustics, Principles and Methods, W.P.Maso 
Volume 1 - part A, 1964, academie press, blz 203 zo niet dan wordt het erbij vermeld. 

sll := 16.4·10- 12 
s22 := sll 

s33 := 18.8·10- 12 

s44:=47.5·10- 12 
s55 := s44 

s12 := -5.74·10- 12 
s21 := s12 

s13 := -7.22·10- 12 
s23 := s13 

d31 :=-171·10- 12 
d32 := d31 

d33 := 374·10- 12 

d15 := 584·10- 12 
d24 := d15 

ell := 1730·8.85419·10- 12 

e33 := 1700-8.85419·10- 12 

s := 

s22 s23 s21 0 0 0 

s23 s33 s31 0 0 0 

s21 s31 sll 0 0 0 

0 0 0 s44 0 0 

0 0 0 0 s55 0 

0 0 0 0 0 2 (sll- s12) 

0 d24 0 0] 
d31 0 0 0 

0 0 d15 0 

e22 0 0 

epsilonT:= 0 e33 0 

0 0 ell 

s31 := s13 

-8 
e11 =1.532•10 

-8 
e33 = 1.505·10 

dT:= 

98 

0 d32 0 

0 d33 0 

0 d31 0 

d24 0 0 

0 0 d15 

0 0 0 

ansys10 

e22 := ell 



1.64·10-ll -7.22•10 - 12 -5.74•10-12 
0 0 0 

-7.22•10-12 1.88·10-11 -7.22•10 - 12 
0 0 0 

-5.74•10 - 12 -7.22·10-12 1.64·10-11 
0 0 0 

S= 

0 0 0 4.75·10-11 
0 0 

0 0 0 0 4.75·10-11 
0 

0 0 0 0 0 4.428•10 -ll 

0 0 0 5.84·10-10 
0 0 

d= -1.71·10-10 3.74•10 -10 -1.71·10-10 
0 0 0 

0 0 0 0 5.84·10-10 0 

0 -1.71·10-10 
0 

0 3.74•10 - 10 
0 

1.532•10 -8 
0 0 

dT= 
0 -1.71·10-10 

0 
epsilonT= 1.505•10 -8 

0 0 
5.84·10-10 

0 0 
1.532•10 -8 0 0 

0 0 5.84•10-10 

0 0 0 
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---------------------------------------------------------------------------------- --

1.203·10
11 

7.509·10
10 

7.518·10
10 

0 0 0 

7.509·10
10 

1.109·10
11 

7.509·10
10 

0 0 0 

7.518·10
10 

7.509·10
10 

1.203·10
11 

0 0 0 
C= 

0 0 0 2.105·10
10 

0 0 

0 0 0 0 2.105·10
10 

0 

0 0 0 0 0 2.258·10
10 

0 -5.351 0 

0 15.783 0 

0 -5.351 0 
e= 

12.295 0 0 

0 0 12.295 

0 0 0 

0 0 0 12.295 0 

~] eT= -5.351 15.783 -5.351 0 0 

0 0 0 0 12.295 

8.138·10-9 0 0 

epsilonS= 0 
-9 

7.319·10 0 

0 0 
-9 

8.138·10 
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Appendix D: Model 3D Ansys buigpreparaat 

1 api 

al ap1 I..,. .. 
jll -I 

h : al sub _ap1 
1 ... ~ r - ----

~~ ~ 

h sub -bh_api 

I 
,. 

1- ----, 
~ I I 1 sub I..,. 

I 

I 
I bh sub I , X I , -.... ---- --

Figuur D.1: Geometrie en naamgeving van parameters in 3D Ansys model. 

Hier wordt een uitdraai gegeven van het 3D EEM Ansys model. 
Dit model is opgebouwd uit verschillende files, die in een hoofddocument op 
geroepen worden, voor de parameters zie figuur D.l. 
De regels na een uitroepteken worden door het programma niet gelezen. 

Hoofdprogramma: 

! totaal4 
! totaal model 3D 
FINISH 
/clear 
/input,parameter1 
/input,geometrie3 
!/input,materiaall 
/input,materiaal3 
/input,clemcntl 
/input,mesh4 
/input,krachten1 
/input,oplossen1 
/input,postproces1 

! d,s en epsilon afhankelijk E-veld 
! d,s,epsilon afh E-veld, s minder afh 
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Parameter1 

! parameter1 

h sub=510e-6 
h _ api=1014e-6 
1 sub=44.52e-3 
l_api=44.52e-3 

al sub=O 
al_api=O 
bh sub=O 
bh_ api=bh _sub+ h _sub 

bre=4.00e-3 

! hoogte substraat 
! hoogte actief piëzo, in dit geval hele piëzolaag 
! lengte substraat 
! lengte actiefpiëzo 

! beginpunt substraat in lengte 
! beginpunt actief piëzo in lengte 
! beginpunt substraat in hoogte 
! beginpunt actief piëzo in hoogte 

! breedte preparaat 

! de volgende parameters worden gebruikt in krachten1 

inklem=al sub 

spanbov=600 
spanond=O 

! plaats van inklemming in x-richting 

! spanning bovenkant preparaat 
! spanning onderkant preparaat 

! de volgende parameter wordt in postproces 1 gebruikt: 

symmetri=0.5 *bre ! dit is de symmetrie-as 

! verder worden er geen andere invoer parameters gebruikt 
! alleen in materiaall worden de goede materiaalconstanten ingevoerd 
! hiervoor is ook Mathcad nodig 

FINISH 

Geometrie3 
! geometrie3 
/prep7 

! ik laat het substraat uit 1 rechthoek bestaan 

rectng,al_sub,al_sub+l_sub,bh_sub,bh_sub+h_sub ! rechthoek substraat, nummer 2 

!piëzo 

rectng,al_api,al_api+l_api,bh_api,bh_api+h_api ! rechthoek actiefpiëzo, nr 1 
asel,all 
vext,all",O,O,symmetri! het oppervlak krijgt een diepte (volume) 
/pnum,volu,1 ! volumes nummeren en kleuren geven 
vplot,all ! volumes weergeven 
FINISH 
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Materiaal3 
! model2 
! materiaal3 
! matrixen nu wel goed berekend 
! d31 afhankelijkheid van het E-veld wordt hier meegenomen 
! epsilon afhankelijkheid van het E-veld wordt meegenomen 
! s afhankelijkheid van E-veld wordt meegenomen alleen deze 
! is minder dan de d31 afhankelijkheid 

/prep7 

ver=1.4177 
ver2=1.09 
ver3=ver/ver2 

! dit is de verhouding tussen de oude en nieuwe d31 
! dit is de verhouding d33/sll bij hoge E-velden 
! dit is de verhouding sll (hoge E)/ sll (lage E) 

! materiaaleigenschappen PXE59, polarisatie in pos y-richting, materiaal nr 1 

mp,dens,1,7.90e3 

mp,perx,1,1.032e-8 
mp,pery, 1,6. 728e-9 
mp,perz, 1, 1.032e-8 

mp,murx,1,1 
mp,kxx,1,1 

tb,piez,1 
tbdata,2,-ver2 *4.06 
tbdata,5, ver2 * 20.99 
tbdata,8,-ver2*4.06 
tbdata,lO,ver2*12.22 
tbdata,15,ver2*12.22 

! dichtheid 

! epsilon matrix 

! dummie waarde!!! 
! dummie waarde!!! 

! e-matrix 

tb,anel,1 ! compliantiematrix 
tbdata,1,ver3*1.6e-11,-ver3*7.04e-12,-ver3*5.6e-12 
tbdata,7,ver3*1.8e-11,-ver3*7.04e-12 
tbdata,12,ver3*1.6e-11 
tbdata,16,ver3*4.5e-11 
tbdata,19,ver3*4.5e-11 
tbdata,21, ver3 * 4.32e-11 

! materiaaleigenschappen PXE59, polarisatie in neg y-richting, materiaal nr 2 

mp,dens,2,7.90e3 

mp,perx,2,1.032e-8 
mp,pery ,2,6. 728e-9 
mp,perz,2,1.032e-8 

! dichtheid 

! epsilon matrix 
! deze matrix moet per berekening ingevuld worden 
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mp,murx,2,1 
mp,kxx,2,1 

! dummie waarde!!! 
! dummie waarde!!! 

tb,piez,2 
tbdata,2, ver2 * 4.06 
tbdata,5,-ver2*20.99 
tbdata,8, ver2 * 4. 06 
tbdata,lO, -ver2 * 12.22 
tbdata,15,-ver2*12.22 

! e-matrix 

tb,anel,2 ! compliantiematrix 
tbdata,l,ver3* 1.6e-11,-ver3*7.04e-12,-ver3* 5.6e-12 
tb data, 7,ver3* 1.8e-11,-ver3 *7.04e-12 
tbdata,12,ver3*1.6e-11 
tbdata,16,ver3*4.5e-11 
tbdata,19,ver3*4.5e-ll 
tbdata,21,ver3*4.32e-11 

!materiaaleigenschappen aluminiumoxide, materiaal nummer 3 

mp,ex,3,363e9 
mp,ey,3,363e9 
mp,ez,3,363e9 
mp,prxy ,3,0.23 
mp,prxy ,3,0.23 
mp,pryz,3,0.23 
mp,dens,3,3.8e3 

FINISH 

Elementl 
!elementl 

! E-modulus 

! poissonconstante 

! dichtheid 

!in deze file worden de verschillende element typen gedefinieerd 

/prep7 
et,l,solid5 
keyopt,l,l,O 
keyopt,l,2,1 

et,2,solid45 

! elementen voor piëzo in 3D 
! UX,UY,UZ, TEMP,Volt,MAG degrees offreedom 
! compliantiematrix i.p.v. elasticiteitsmatrix 

! elementen voor substraat in 3D 
! Bij deze elementen worden 8 knopen gebruikt 

! het substraat kan ook in solid95 elementen verdeeld worden, 
! daarbij worden dan 20 knopen gebruikt 

FINISH 
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Mesh4 
!mesh4 

! selecteer alles 
/prep7 
allsel 
vglue,all 
smrtsize,6 

! alle volumes worden aan elkaar gelijmd 
! mesh wordt gemiddeld nauwkeurig gedefinieerd 

!substraat 

! substraat gebied 2 

lsel,s,loc,x,al_ sub,al_ sub+ 1_ sub 
lsel,r,loc,y,bh_sub,bh_sub+h_sub 
lesize,all,h _ sub/3 

vsel,s,loc,y,bh_sub,bh_sub+h_sub 
vsel,r,loc,x,al_ sub,al_ sub+ 1_ sub 
vatt,3,2,2 

mshape,0,3D 
vmesh,all 

!piëzo 

lsel,s,loc,x,al_ api,al_ a pi+ 1_ api 
lsel,r ,loc,y,bh _ sub+h _ sub+h _a pi 
lesize,all,h _ sub/3 

lsel,s,loc,x,al_ a pi 
lsel,r,loc,y,bh _ api,bh _ api+h_ a pi 
lsel,r ,loc,z,O 
lesize,all,h _ api/2 

lsel,s,loc,x,al_ api 
lsel,r,loc,y ,bh_ api,bh _api+h _a pi 
lsel,r ,loc,z,symmetri 
lesize,all,h _ api/2 

lsel,s,loc,x,al_ a pi+ 1_ api 
lsel,r,loc,y,bh _ api,bh _ api+h _a pi 
lsel,r ,loc,z,O 
lesize,all,h api/2 

lsel,s,loc,x,al_ a pi+ 1_ a pi 
lsel,r,loc,y,bh _ api,bh _ api+h _a pi 
lsel,r ,loc,z,symmetri 
lesize,all,h _ api/2 

vsel,s,loc,y,bh _ api,bh _ api+h _a pi 

! er worden lijnen geselecteerd waar 
! de element lengte h _ sub/3 is 

! substraat heeft: materiaal 3, 
! gebied nummer 2 en element type 2 
! elementen zijn vierhoekig 
! meshen van geselecteerd gebied 

! er worden lijnen geselecteerd waar 
! de element lengte h _ sub/3 is 

! idem alleen nu h _ api/2 

! idem alleen nu h _ api/2 

! idem alleen nu h _ api/2 

! idem alleen nu h _ api/2 

! piëzo selecteren 
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vatt,2,1,1 

mshape,0,3D 

vmesh,all 

allsel 

FINISH 

Krachten1 
!krachten1 

/prep7 

lsclear ,all 

nsel,s,loc,x,inklem 
d,all,ux,O 
d,all,uy,O 
d,all,uz,O 

nsel,s,loc,z,symmetri 
d,all,uz,O 

nsel,s,loc,y ,bh_ sub+ h _sub 
d,all, volt,spanond 

nsel,s,loc,y,bh _ api+h _ api 
d,all, volt,spanbov 

! piëzo heeft: materiaal 2, 
! gebied nummer 1, element type 1 
! vorm van element is vierhoek 

! meshen van dit gebied 

! alles selecteren 

! geen lijnen selecteren 

! inklemming selecteren 
! verplaatsing in x-richting is 0 
! verplaatsing in y-richting is 0 
! verplaatsing in z-richting is 0 

! selecteer symmetrievlak 
! de uitwijking in de z-richting is 0 
! in dit vlak 

! onderkant piëzo selecteren 
! spanning erop 

! bovenkant piëzo selecteren 
! spanning erop 

nsel,all ! alle knopen selecteren 

FINISH 

Oplossenl 

!oplossenl 

/sol u 
solve 

FINISH 

Postprocesl 

!postprocesl 

/postl 

! oplossen 
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! path definieren waarover je naar de uitwijking gaat kijken 

path,U,2,30,2000 ! eigenschappen van het path 

ppath,l"al_ sub,bh _ sub+h _sub+h _ api,2e-3 ! definieer path 
ppath,2"al_sub+ 30e-3,bh _ sub+h _sub+h _api,2e-3 
! hier zijn ook vele andere mogelijkheden 

pdef,uitwijking,U,y,avg 
uitwijking 

! geef het gedefinieerde path de naam 

! en geef de uitwijking weer 

! deze mogelijkheden heb ik ook gebruikt: 
!pdef,uitwijking,S,x,NOA V ! stress, spanning 
!pdef,uitwijking,EPTO,x,NOA V ! strain, rek 
!pdef,uitwijking,EPCR,x,avg ! strain, rek 

! scherm opmaak 

/wind,2,-1,1,-1,1 

! grafiek tekenen 

/gtype,2,grph,l 
/gcmd,2,plpath,uitwijking 

/plopts,legl,off 

gplot 

!FINISH 

! groot scherm 

! figuur 2 is een grafiek 
! In figuur 2 wordt de uitwijking van 
! het path "uitwijking" getekend 

! geen header portion of legend column 

! teken grafiek 

! als er deze finish wel staat kun je niks meer 
! veranderen aan de grafiek 

Materiaall: deze materiaaleigenschappen kunnen ook ingevoerd worden i.p.v. de file 
hier boven 

! model2 
! materiaall 
! matrixen nu wel goed berekend 
! d31 afhankelijkheid van hetE-veld wordt hier meegenomen 
! epsilon afhankelijkheid van het E-veld wordt meegenomen 
! s afhankelijkheid van E-veld wordt meegenomen. 

/prep7 

ver=1.6 ! dit is de verhouding tussen de oude en nieuwe d31 

! materiaaleigenschappen PXE59, polarisatie in pos y-richting, materiaal nr 1 
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mp,dens,1,7.90e3 

mp,perx,1,ver*7.888e-9 
mp,pery,1,ver*5.706e-9 
mp,perz,1,ver*7.888e-9 

mp,murx,1,1 
mp,kxx,1,1 

tb,piez,1 
tbdata,2,-4.06 
tbdata,5 ,20. 99 
tbdata,8, -4.06 
tbdata,10,12.22 
tbdata,15,12.22 

! dichtheid 

! epsilon matrix 
! 

! dummie waarde!!! 
! dummie waarde!!! 

! e-matrix 

tb,anel,1 ! compliantiematrix 
tbdata,1,ver* 1.6e-11,-ver*7.04e-12,-ver* 5.6e-12 
tbdata,7,ver*l.8e-11,-ver*7.04e-12 
tbdata,12,ver* 1.6e-11 
tbdata,16,ver*4.5e-11 
tbdata,19,ver*4.5e-11 
tbdata,21,ver*4.32e-11 

! materiaaleigenschappen PXE59, polarisatie in neg y-richting, materiaal nr 2 

mp,dens,2,7.90e3 

mp,perx,2,ver*7.888e-9 
mp,pery,2,ver*5.706e-9 
mp,perz,2,ver*7 .888e-9 

mp,murx,2,1 
mp,kxx,2,1 

tb,piez,2 
tbdata,2,4.06 
tbdata,S,-20.99 
tbdata,8,4.06 
tbdata,l0,-12.22 
tbdata, 15,-12.22 

! dichtheid 

! epsilon matrix 
! 

! dummie waarde!!! 
! dummie waarde!!! 

! e-matrix 

tb,anel,2 ! compliantiematrix 
tbdata,l,ver* 1.6e-11,-ver*7.04e-12,-ver*5.6e-12 
tbdata,7,ver*l.8e-11,-ver*7.04e-12 
tbdata, 12, ver* 1.6e-11 
tbdata,16,ver*4.5e-11 
tbdata,19,ver*4.5e-11 
tbdata,21,ver*4.32e-11 
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!materiaaleigenschappen aluminiumoxide, materiaal nummer 3 

mp,ex,3,363e9 
mp,ey,3,363e9 
mp,ez,3,363e9 
mp,prxy ,3,0.23 
mp,prxy ,3,0.23 
mp,pryz,3,0.23 
mp,dens,3,3.8e3 

FINISH 

! E-modulus 

! poissonconstante 

! dichtheid 

Postproces 10: met deze file worden de figuren in appendix El getekend 

!model2 
!postproceslO 
! deze file kan niet gebruikt worden zoals alle andere 
! bij deze file moeten de verschillende stappen handmatig doorlopen worden 

eplot 
esel,s,p 

plesol,S,z,l 

!scherm opmaak 

/wind,2,-l,l,-1,1 

!geef de elementen weer 
! piek elementen (boxpicking) 

! lees hiervoor de resultaten in: 
! main menu 
! general postprocessor 
! read results 
! first set 

! geeft de spanning weer van geselecteerde elementen 

! groot scherm 

109 



2D Model Ansys 

In dit model wordt van dezelfde files uitgegaan als hierboven met hier en daar een 
kleine verandering in de geometrie en de mesh. Een grote verandering vindt plaats in 
de file met elementen. Deze file wordt namelijk: 

!modell 
!elementl 

!element typen 
/prep7 
et,l,plane13 
keyopt,1,1,7 
keyopt,1,3,2 
!keyopt,1,3,0 
keyopt,1,6,1 

et,2,plane82 
keyopt,2,3,0 
!keyopt,2,3,2 

et,3,plane42 
keyopt,3,3,0 
!keyopt,3,3,2 

! piëzoelementen 
! UX,UY,Volt degrees of freedom 
! plane stress 
! plane strain 
! compliantiematrix 

! substraat elementen, 8 knopen per element 
! plane stress 
! plane strain 

! ander substraat element, 4 knopen per element 
! plane stress 
! plane strain 
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Appendix E: Bewijs van geldigheid benadering T1=T~ 

In deze appendix wordt de juistheid van de veronderstelling T1=T2 (Tx=Tz) voor het 
piëzomateriaal in de buigpreparaten bewezen. Dit gebeurt op drie verschillende 
manieren: 
1. Er worden m.b.v. Ansys dwarsdoorsneden van het preparaat gemaakt, waarin met 

kleurverschillen de grootte van de mechanische spanningen in de verschillende 
richtingen gegeven worden. 

2. De mechanische spanning en rek in de 1- en de 2-richting worden op een lijn in de 
3-richting precies door het zwaartepunt van een buigpreparaat bepaald. 

3. De breedte van het preparaat wordt gevarieerd om na te gaan in welk breedte 
gebied de veronderstelling T1=T2 juist is. Dit om te bewijzen dat de 
veronderstelling T1=T2 in het piëzomateriaal van de in dit rapport beschreven 
buigpreparaten juist is. 

De resultaten hiervan zullen in respectievelijk appendix El, E2 en E3 besproken 
worden. 

111 



Appendix El: Dwarsdoorsneden met kleur 

In deze appendix worden m.b.v. Ansys dwarsdoorsneden van het preparaat gemaakt, 
waarin met kleurverschillen de grootte van de mechanische spanningen in de 
verschillende richtingen gegeven worden. Dit om te bewijzen dat de veronderstelling 
T1=Tz (Tx=Tz) in een piëzomateriaaljuist is. 

Dit is gebeurd voor een preparaat (zie figuur El.l) met de volgende geometrie en 
eigenschappen: 

dp=207 ~-tm 
d=510 ~-tm 
Ve,=200 V 
lengte= 40.5 mm (in x-richting) 
breedte= 4 mm (in z-richting) 
piëzoeigenschappen PXE59. 

tezo 

substraat 

y 

z 

Figuur El.l: Ingeklemd preparaat en de richtingen x, yen z. 

De spanning in de x-richting in het midden van het preparaat (z=2) wordt 
weergegeven in figuur El.2. 
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Als alleen naar het uiteinde van het preparaat gekeken wordt (zie figuur E 1.3) levert 
dat voor de spanning in de x-richting figuur El .4 en voor de spanning in de z-richting 
figuur E l.S . Ook hier wordt er naar het midden van het preparaat (z=2) gekeken. 
De kleinere elementen in de figuur bestaan uit piëzomateriaal en de grotere uit 
aluminiumoxide. Dus in de y-richting is de piëzo in 2 elementen verdeeld en het 
substraat in 3. 

y 
1ezo 

}--x substraat 

z 

Figuur E1.3: De rode rechthoek geeft het oppervlak aan waar de spanningen van 
weergegeven worden. 
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Figuur El .5: Spanning (Pa) in ::-richting, uiteinde preparaat (::ie figuur El.3), in het 
midden van het preparaat (:: =2). 

Als het uiteinde wat verder uitgezoomd wordt, levert dat figuur E 1.6 en E 1. 7. Hierin 
wordt alleen de oorspronkelijke vorm van de elementen over de spanningsfiguur heen 
getekend. De oorspronkelijke plaats van de elementen is in werkelijkheid ver onder de 
plaats waar het buigpreparaat zich bevindt na buiging (zie figuur El.2, El.4 en E1.5). 
Het EEM pakket Ansys geeft alleen op deze wijze de oorspronkelijke elementen 
weer. In figuur E 1.8 wordt de spanning op deze plaats in de y-richting gegeven. 
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Figuur El .8: Spanning (Pa) iny-richting, uiteinde preparaat (::.ie figuur El .3), in het 
midden van het preparaat (::. =2). 

In de figuren El.6, El.7 en El.8 is te zien dat in het midden van het preparaat geldt 
Tx=Tz en Ty=O en op de rand geldt Tx=O en Tz:;t:O. 
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De spanning kan ook op andere plaatsen in het preparaat weergegeven worden. Eerst 
wordt de spanning weergegeven in het preparaat bij het uiteinde alleen dan aan de 
rand (z=O). Hierbij wordt het preparaat gespiegeld (zie figuur E 1. 9). Zie voor de 
spanningen figuur El.lO, El.ll en E1.12. 

y 
tezo 

substraat 

Figuur E/.9: De rode rechthoek geeft het oppervlak aan waar de spanningen van 
weergegeven worden (::: =0). 

120 



~ 
~-
z::: 

"' tl"j 
....... 
....... 
~ 

~ 
t::l 
::s 
::s -. 
~ 
~ 

"'!~ 
t::l 
::s - · t::l....::s 
~ :.;< 
t::l "' ::s -· ("') 
;:s...::s--
(tl ::::-. ..... ::s - '\::lqq 

N "' {5 S. 
t::l ~ 
~ s· 
t::l f} ..... 
ïi''tl 

11 "' a{5 
';=-t::l 

~ 
t::l ..... 
Ti' -· (1:> 

~ 
z::: 

"' tl"j 
....... 

~ 
.g 
f} 

1 

I 
I 
I 

I I I I I I I I I I 
---+----+----+----+----+----+----+----+----+-- - - +- - - -+·-----i 

I I I I 

I I I 
I I I I I I 
L - ---~- - --~ -- - - ~----L - ---L----L----L - - - - L - ---L----L----L----1 

ANSYS 5 .4 
JUL 9 19 99 
14: 34:4 5 
ELEMEN T SOLUTION 
STEP=1 
SUB =1 
TIME=1 
SX (NOAVG ) 
RSYS= O 
Po werGra phi cs 
EFACET=1 
DMX = . 130 E-03 
SMN =-. 2 3 7E+0 8 
SMX =.183E+08 -----CJ 
CJ 
CJ -

-. 2 37E+0 8 
- .19 0 E+0 8 
-. 144E+0 8 
- . 9 71E+0 7 
-. 50 4E+0 7 
- 3 80 9 45 
.4 28 E+ 07 
.8 9 4E+0 7 
.1 3 6E+0 8 
. 18 3 E+ 08 



~ 
~-
::: 1 ..., 
tlJ ........ 
........ 
........ 

~ 
1::1 
~ 
~ 

~-

~ ..., ~ 1::1 
~ s· 
s:::... lt 
-.,: I 

1::1 ..., 
~ ;::;· 
;::,-.;::,-. 
~ :::::--. - ~ ....... ~~ N 

N ~ ::. 
1::1 ~ 
~ s· 
1::1 ~ -ï"i' ~ 

11 ~ 
-2~ • 1::1 

~ 
1::1 -ï"i' -· ("1:> 

~ 
::: ..., 
tlJ ........ 

~ 
.g 
~ 

I 
I I 

I I I I I I I 
----+----+----+----+----+----+----+----+----+--·--·+ 

I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
L-- - - ~ ----L----L- --- L--- -L -- - -L-- -- L ----L---- L --- -L- - - - L-- - -1 

ANSYS 5.4 
JUL 9 1 999 
14: 33 : 35 
ELEMENT SOLUTION 
STEP=1 
SUB =1 
TIME=1 
SZ (NOAVG) 
RSYS=O 
PowerGraphi cs 
EFACET=1 
mm =.13 0E-03 
SI1N =-. 2 38 E+08 
SMX = .1 79E+08 -----c:::::J 
c:::::J 
c:::::J -

-.2 38E+08 
-. 19 2E+08 
- .14 6E+08 
- .993 E+07 
-.5 29 E+07 
-6 633 1 3 
. 397E+07 
. 8 60 E+07 
.1 32 E+08 
.1 79E+08 



::;: 
0 ö 
H > ['- ['-['-
H ~ oo ~orooor-r-r-rororororo 
~ 0 o o+o++oooooooo 

~ ~ Z ~ IW+WW++++++++ 
~ o ~ ~ w~w~ ~ wwwwwwww 

~~ ro ~ OO~ON~~~o~r-~~ 
·~ 0 ro~~~~~~~~NO N~ro~ 
~ ~H S... 11 ~ •N ·~~r-~~..-<~N 
~··Z~~~ OöH •I •I I • • • · • • • • 

ro ~WIIIIII IIS...WIIIIII 
:>< ~~o. w roaJU 

ro 8 ~~~§~:><~~~ 2 ~ 2 11111DDDI ~t-;,~wroroHcno:o.wocncn 

rl 

Figuur E/ .12: Spanning (Pa) iny-richting, uiteinde preparaat (=ie figuur E/ .9), op de 
rand van het preparaat (= =0). 

In -de figuren E 1.1 0, E 1.11 en E 1.12 is te zien dat op de rand (z=O) van het preparaat 
geldt Tx:tO, Tz=O en Ty=O en helemaal op het uiteinde op de rand (x=lengte piëzo) 
geldt Tx=O, Tz=O en Ty=O. 
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De spanning kan ook weergegeven worden bij de inklemming (x=O) in het midden 
van het preparaat (z=2) (zie figuur El.l3). Dit is gebeurd voor de spanning in x
richting (figuur E 1.14 ), in z-richting (figuur E 1. 15) en in y-richting (figuur E 1.16). 

y 
tezo 

}--x substraat 

z 

Figuur El .l3: De rode rechthoek geeft het oppervlak aan waar de spanningen van 
weergegeven worden (::: =2). 
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Figuur E 1.16: Spanning (Pa) in y -richting, bij inklemming preparaat (=ie figuur 
E/ .13), in het midden van hetpreparaat (= =2). 

In de figuren E 1.14, E 1.15 en E 1.16 is te zien dat in het midden van het preparaat 
geldt T x=T z en T y=O en helemaal bij het uiteinde (x=O) is het niet duidelijk wat er 
gebeurt. 
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Ook worden de spanningen op een doorsnede ongeveer in het midden van het 
preparaat berekend (zie figuur E 1.17). De spanningen worden in de x-richting 
gegeven in figuur E 1.18 in de z-richting in figuur E 1. 19 en in de y-richting in figuur 
E 1.20. In deze doorsneden zit de rand van het preparaat rechts en het midden van het 
preparaat links. 

y 

~x 
tezo 

substraat 

z 

Figuur El.l 7: De rode lijn geeft de plaats waar de doorsnede genomen wordt, waar 
de spanningen van weergegeven worden. 
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Algemene Conclusie 

Uit het voorgaande volgt dat (zie ook figuur E 1.21 ): 

• In het midden van het preparaat geldt: Tx=Tz en Ty=O. 
• Op de rand geldt bij het uiteinde (x=Iengte piëzo) Tx=O en op de rand (z=O) geldt 

Tz=O. 

Tz=O 

['-__ T_x=_-_T_z,_T_y=_-_o _ ___,] Tx-0 

Tz=O z 

Figuur El. 21: Het bovenaan=icht van het preparaat, waarin de verschillende 
veronderstellingen weergegeven =i.Jn. 
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Appendix E2: Spanning en rek op een lijn 

In deze appendix worden de mechanische spanning en rek in de 1- en de 2-richting op 
een lijn in de 3-richting precies door het zwaartepunt van een buigpreparaat bepaald. 
Dit om te bewijzen dat de veronderstelling T,=Tz (Tx=Tz) in een piëzomateriaaljuist 
lS . 

In het EEM pakket Ansys worden de spanningen in x-richting en in z-richting en de 
rek berekend over de rode lijn in figuur E2.1 . Dit is gebeurd voor een preparaat met 
de volgende geometrie en eigenschappen: 

dp=207 Jlm 
d=510 J.Lm 
Yet=200 V 
lengte= 40.5 mm (in x-richting) 
breedte= 4 mm (in z-richting) 
piëzoeigenschappen PXE59. 

tezo 

substraat 
~---------+--------~ 

y 

ï~ ~x 
z 

Figuur E2.1: Ingeklemd preparaat en de richtingen x, yen=· De rode lijn geeft aan 
waarover de spanningen en rek berekend =i.Jn. De rode lijn ligt precies op 

x =0.5*lengte pië=o en ==2, dus het midden van het preparaat. 

De spanning in de x-richting is gegeven in figuur E2.2, de spanning in de z-richting is 
gegeven in figuur E2.3 , de elastische rek is tevens de totale rek en wordt in figuur 
E2.4 gegeven. 
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Figuur E2.2: De spanning (Pa) in de x-richting uitge:=et afhankelijk van de afstand tot 
de onderkant van het substraat. De grens van substraat naar pië:=o ligt op de eerste 

knik. 
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Figuur E2.4: De (elastische) rek in de x-richting afhankelijk van de afstand tot de 
onderkant van het substraat. 
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In deze grafieken is het volgende te zien: 

• de spanning in de x-richting komt overeen met de spanning in de z-richting. 
• in de grafiek met de spanning in x-richting gaat de lijn voor het eerst door nul daar 

waar ook de rek nul is. Dit is het geval in het substraat en daar geldt dat als de 
spanning nul is de rek dat ook is . 

• de spanning in x-richting en de spanning in z-richting maken de eerste knik op het 
grensvlak piëzo I substraat. 

• als er in de spannings grafieken geïntegreerd wordt over y, dan is de totale kracht 
nul. 

• in het substraat geldt volgens het analytisch model Tt=Tz: 

SI= r..(1 +~}11 {E2.1} 
s12 

waann: St= rek in x-richting 
Tt =spanning in x-richting 
Stt , St z = compliantie 

Als de waarden hiervan ingevuld worden, blijkt dit in ieder geval voor de 
onderkant van het substraat (y=O) juist te zijn (zie tabel E2.1 ). 

• Voor de piëzo geldt volgens hetzelfde model: 

S = r.(l+~} +~V {E2.2} I I 11 d el 
s, z P 

waann: d3t =diëlektrische constante 
dp = dikte piëzo 
Vet= spanning over piëzo 

Als de waarden hiervan ingevuld worden, blijkt dit in ieder geval ongeveer juist te 
zijn voor de bovenkant van de piëzo. 

• Als er naar het grensvlak piëzo I substraat gekeken wordt, en de twee 
bovenstaande formules ingevuld worden, blijken ze ongeveer overeen te komen 
met het gemodelleerde waarden. Dus ook hier zijn de formules juist. 

Uit de berekeningen is verder gebleken dat de totale rek dezelfde is als de elastische 
rek. Dit is een aanname die in het model gebruikt wordt. 

Tt EEM St EEM St analytisch 
xl04 Pa x1 o-5 x10-5 

y = 0, substraat 1419 3.001 3.011 
y = 5 10 J..Lm, substraat -2329 -4.929 -4.94 
y = 510 f.Lm, piëzo 1347 -4.929 -4.35 
y = 717 f.Lm, piëzo 921 -8 .148 -8.78 

tabel E2.1: De spanning en de rek in x-richting berekend m.b.v. het EEM wordt 
vergeleken met de rek berekend m.b.v. het analytisch model. 

Hieruit volgt dat de veronderstelling Tt=Tz juist is. 
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Appendix E3: breedte variatie preparaat 

In deze appendix wordt de breedte van het preparaat gevarieerd om na te gaan in welk 
breedte gebied de veronderstelling Tt=Tzjuist is. Dit om te bewijzen dat de 
veronderstelling Tt=Tz in het piëzomateriaal van de in dit rapport beschreven 
buigpreparaten juist is. 

In Ansys 3D is de uitwijking en mechanische spanning berekend voor preparaten met 
verschillende breedtes. 

Er worden de volgende aannamen gemaakt: 
dp=258 ~m, d=510 ~m, lengte= 43.38 mm en Vet=244 V 
Voor de materiaaleigenschappen van de piëzo zijn de waarden van PXE59 gebruikt. 

De breedte wordt als volgt gevarieerd: 1 mm, 4 mm, 5 mm (hierbij wordt een 
nauwkeurige mesh gebruikt), 10 mm en 50 mm (hierbij wordt een grovere mesh 
gebruikt). 

De berekende uitwijking wordt in tabel E3 .1 gegeven, waarbij y de afstand van de 
wand is in de breedte richting en x de afstand van de inklemming in de lengte richting 
van het preparaat. De uitwijking wordt berekend met het 3D, Ansys model, met het 
2D Ansys model met de veronderstellingen Sz=O en Tz=O en met het analytisch model 
met de veronderstelling Tt=Tz. 

30 Ansys 20 Ansys mathcad 
breedte y x uitwijking S2=0 T2=0 T1=T2 
l<mm) tmm) (mm) l<um) 

1 0.5 40.14 135.7 183.3 130.3 144.2 
5 1.94 40.14 144 183.3 130.3 144.2 
5 2.5 40.14 144 183.3 130.3 144.2 
4 1.94 40.14 142.9 183.3 130.3 144.2 
4 2 40.14 142.9 183.3 130.3 144.2 

10 1.94 40.14 143.1 183.3 130.3 144.2 
50 25 40.14 149 183.3 130.3 144.2 
50 1.94 40.14 181.7 183.3 130.3 144.2 

Tabel E3.1 Berekende uitwijking met verschillende modellen voor verschillende 
breedten van het buigpreparaat. 

Uit de tabel blijkt dat de benadering Tt=Tzjuist is voor een preparaat met breedte 4, 5 
of 10 mm. Voor een preparaat met een breedte van lmm ligt de uitwijking berekend 
met 30 Ansys tussen de waarden berekend met het analytisch model met Tt=Tz en 
het 2D Ansys model met Tz=O in. Maar de uitwijking ligt wel dichter bij het 2D 
Ansys model met Tz=O . 
Voor een preparaat met een breedte van 50 mm geldt dat in het midden de benadering 
Tt=Tzjuist is en aan de rand geldt de benadering Sz=O. 

Voor de preparaten waaraan in dit rapport gemeten wordt (breedte is 4 mm) is de 
verondersteil ing T 1 =T 2 juist. 
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Appendix F: Geometrie en materiaaleigenschappen van 
buigpreparaten IKTS en PXE59, zoals verondersteld in hoofdstuk 5 

Buigpreparaten van PXE59: 

Geometrie van de buigpreparaten gemaakt van PXE59: 

Er zijn buigpreparaten gemaakt met 4 verschillende piëzodikten (dp) zie hiervoor tabel 
F .1, hierin is d de dikte van het substraat. 

nr dp d breedte lengte 
()J.m) ()J.m) (mm) (mm) 

2 207 510 4 40.50 
8 258 510 4 43 .38 
10 511 510 4 44.92 
4 1014 510 4 44.52 

Tabel F.l : De geometrie van de verschillende PXE59 buigpreparaten. 

Materiaaleigenschappen van het gebruikte piëzomateriaal PXE59: 

s11=l6 x 10"12 Pa-1 

S33= 18 x 10"12 Pa-1 

sss=45 x 10"12 Pa-1 

sn=-5 .6 x 10"12 Pa-1 

sl3=-7.04 x 10"12 Pa-1 

S44=sss 

d31=-190 x 10"12 mJV 
d33=435 x 1 o-12 rn1v 
dls=550 x 1 0"12 mJV 

E11 T=1.461 x 10-8 F/m 
E3/=1.638 x 10-8 F/m 

Materiaaleigenschappen van het gebruikte aluminiumoxide: 

s11= 1/363 x 109 Pa-1 

S33= 1/363 x 109 Pa-1 

sn/s11=-0.23 

Buigpreparaat van IKTS 

dp = 48 )J.m 
d = 628 )J.m 
breedte = 4 mm 
lengte = 40 mm 
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Appendix G: Resultaten van berekeningen m.b.v. verschillende 
modellen 

Voor de verschillende modellen zijn de uitwijking en de mechanische spanning 
berekend voor een vaste maximale elektrische spanning op een variërende plaats op 
het preparaat. De resultaten hiervan worden hierna gegeven. y=O is de rand en y=2 
mm is het midden. 

preparaat 2 

V= 200 V 
lengte= 40.5 mm 
d=510 um 
dp=207 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

35.92 102.1 101 .8 102.1 91 .5 91 .09 93.28 93.25 129.9 
20.36 33 .36 33.02 32 .8 29.39 29.23 29.93 29.9 41 .72 

5 2.373 2.048 1.98 1.77 1.797 1.846 1.815 2.52 
10 8.436 8.098 7.91 7.09 7.059 7.231 7.2 10.06 
15 18.38 18 04 17.8 15.95 15.86 16.24 16.21 22 .64 
20 32.21 31 .87 31 .6 28 .36 28.2 28.88 28.85 40.26 
25 49.93 49.59 49.5 44.31 44.09 45.15 45.11 62.9 
30 71 .54 71 .2 71.2 63.8 63.51 65.04 65.01 90.58 
35 97 .03 96.7 96.9 86.84 86.48 88 .56 88.53 123.3 

40.5 129.5 129.2 129.8 116.3 115.8 118.6 118.6 165.1 

Tabel G.l : Uitwijking (J..Un) afhankelijkvanplaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat nummer 2. 
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preparaat 8 

V= 243,9 V 
lengte= 43.38 mm 
d=510 um 
dp=258 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

40.14 143.1 142.9 144.2 130.3 131 .1 132.9 132.8 183.3 
43.38 167 166.8 168.4 152.3 153.1 155.2 155.2 214.1 
20.43 37 .63 37.43 37.36 33.71 33.95 34.34 34.31 47.39 

5 2.501 2.31 2.24 2.058 2.03 2.097 2.067 2.844 
10 9.319 9.119 8.95 8.083 8.13 8.229 8.192 11 .32 
15 20.51 20.31 20.14 18.06 18.3 18.5 18.47 25.52 
25 56.04 55.84 55.94 50.51 50.83 51.47 51.44 71.01 
30 80.38 80.18 80.55 72.78 73.2 74.16 74.13 102.3 
35 109 108.8 109.6 99.1 99.63 101 100.9 139.3 

Tabel G.2: Uitwijking (f.lm) afhankelijk van plaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat nummer 8. 

preparaat 1 0 

V= 500 V 
lengte= 44.92 mm 
d=510 um 
dp=511 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

42 .09 196.7 196.3 202.8 194 191 .5 192.3 192.3 260.2 
22 09 54.95 54.51 55.86 53.42 52 .61 52 .71 52.69 71.44 

5 3.332 2.907 2.86 2.74 2.767 2.73 2.72 
10 11 .8 11 .36 11 .45 10.95 10.77 10.74 
15 25.75 25.32 25.76 24.63 24.22 24.22 24.2 
20 45.19 44.76 45.79 43.79 43.1 43.16 
25 70.12 69.68 71 .54 68.43 67 .42 67 .59 
30 100.5 100.1 103 98.53 97 .18 97.48 
35 136.4 136 140.2 134.1 132.3 132.8 
40 177.8 177.3 183.2 175.2 172.9 173.6 

44.92 223.8 223.4 231 220.9 218.2 219.1 219.1 296.4 

Tabel G. 3: Uitwijking ( f.lm) ajhanke lijk van plaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat nummer 10. 
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preparaat 4 

V= 600 V 
lengte= 44.52 mm 
d=510 um 
dp=1014 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

39.37 78.94 78.76 85.5 85.05 82.49 81 .91 81 .91 115.2 
22.06 2504 24.86 26.86 26.7 25.81 25.54 25.54 36.12 

5 1.573 1.393 1.38 1.37 1.435 1.383 1.386 1.86 
10 5.403 5.22 5.52 5.49 5.343 5.235 5.239 7.43 
15 11 .76 11 .57 12.42 12.35 11 .93 11 .76 11.76 16.72 
20 20.64 20.46 22.07 21 .95 21 .21 20.97 20.97 29.72 
25 3206 31 .87 34.49 34.29 33.17 32.85 32.85 46.44 
30 46 45.82 49.67 49.38 47.81 47.41 47.42 66.87 
35 62.47 62.29 67.6 67 .22 65.14 64.65 64.65 91 .01 
40 81.47 81 .29 88.3 87 .79 85.16 84.57 84.57 118.9 

44.52 100.8 100.6 109.4 108.8 105.5 104.8 104.8 147.3 

Tabel G.4: Uitwijking (J.lm.) afhankelijk van plaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat nummer 4. 

preparaat ikts 

V=80V 
lengte= 40 mm 
d=628 um 
dp=48 um 
breedte= 4mm 

x 
(mm) 

5 0.7206 0.6184 0.593 0.506 0.524 0.5501 0.537 0.7339 
10 2.556 2.45 2.373 2.02 2.03 2.122 2.109 2.94 
15 5.571 5.465 5.339 4.55 4.549 4.749 4.736 6.605 
20 9.767 9.661 9.491 8.09 8.079 8.432 8.418 11 .742 
25 15.14 15 03 14.83 12.65 12.62 13.16 13.15 18.347 
30 21 .7 21 .59 21 .36 18.21 18.17 18.96 18.94 26.42 
35 29.44 29.33 29.07 24 .79 24.74 25.81 25.79 35.96 
40 38.37 38 .27 37 .96 32 .38 32.32 33.71 33.7 46.97 

Tabel G. 5: Uitwijking (J.lm.) afhankelijk van plaats m.b.v. verschillende modellen 
berekend voor preparaat IKTS. 
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vergelijking van de mechanische spanning in het preparaat 
berekend met de verschillende modellen 

preparaat preparaat EEM model 30, normaal EEM model30, normaal 
nr piezo y=Omm y=2mm 

dikte (um) T1 T2 T3 T1 T2 T3 
(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

2 207 9.2 1.26 3.1 11 11 0 
8 258 9.1 8.4 -0.4 9.8 9.7 0.0014 
10 511 2.8 -2 -0.5 6 6 0 
4 1014 0.1 0.5 -3.3 2.5 2.5 0.05 

ikts 48 25 17 3.6 28.5 28.5 0 

preparaat preparaat EEM model 30, d32-0 EEM model30, d32=0 
nr piezo y=O mm y=2mm 

dikte (um) T1 T2 T3 T1 T2 T3 
(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

2 207 8 0.1 0 8.5 2.5 0 
8 258 7 0 0 7.4 2.2 0 
10 511 4 0 0 4.5 1.4 0 
4 1014 1.1 0.2 -0.2 1.5 0.5 0 

ikts 48 21 4 0.3 21 7 0 

Tabel G.6: Mechanische spanning (MPa) afhankelijkvan de plaats m.b.v. 
verschillende modellen berekend voor verschillende preparaten. 

Eigenlijk moet op de rand (y=O) gelden T2=0. Dit is volgens de tabel hierboven niet 
geldig voor het EEM model 3 D, normaal. Als er beter naar het spanningsverloop 
gekeken wordt m.b.v. een doorsnede van het buigpreparaat waarop in kleur de grootte 
van de spanning wordt weergegeven, blijkt dit toch wel het geval te zijn. Zie hiervoor 
verder appendix El. Er is in deze doorsnede wel een gebied waar op de rand geldt 
T2:;t:O, maar dit gebied is erg smal en waarschijnlijk is daar gemeten. 
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Appendix H: Berekening voorspanning preparaten 

gegevens uit rekenen: 

alphap := 3 ·I 0- 6 

I 
Yp:=---

16·10-12 

c = 0.448 

piezo kortgesloten: al ph a= 6*1 QA-6 
piezo niet kortgesloten: alpha=3*1QA-6 

dT := -110 

y := 363·109 6 d -6 d:=510·10- p:=258·10 

(
I 3 I 2 I 2 I 3) - -·Y ·c·d +-·alpha ·dTY·d --·alpha ·dT·Y ·d +-·Y·c·d 
3 p p 2 s 2 p pp 3 

e O := (- I 2 I 2) 

-4 
e 0 = --6.848·10 

i:= 0, I .. 258 
. -6 

yi := 1'10 

piezo: O<y<dp 

substraat: -d<y<O 

-.Y.d + -· y ·d 
2 2 p p 

J := 510, 509 .. 0 

. -6 
z := -]' 10 
J 

sigma2 := -alpha ·dTY + Y.e 0 + Y.c·z 
J s J 
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Hieruit volgt voor het spanningsverloop voor een preparaat van PXE59 met 
dp=258 ~m: 

z. 
J 

0 

O<y<dp 

max( sigma 1) = -1495•1 0 
7 

mir( sigma 1) = -2218•1 0 
7 

I 

1/ 
I 

.. ----~-~---

-~---·-- ------ ~-- - --~ 

-d<y<O 

max( sigma2) = 5 089•10 
7 

mir\sigma2) = -321 I-10
7 

as>ap, dus bij dezelfde temperatuur afname zal het substraat meer krimpen dan de 
piëzo. Dat betekent dat op de piëzo een drukspanning staat (T is negatief). 
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Appendix 1: Mechanische spanning bovenkant piëzo en onderkant 
substraat. 

In de literatuur [1, blz 112] wordt de mechanische spanning in het preparaat aan de 
bovenkant van de piëzo en de onderkant van het substraat berekend. 
Volgens het boek van Roark: formulas for stress and strain, geldt het volgende voor een 
bimetaal zie blz 112 

t :=258·10- 6 
a 

-6 
tb:=510·10 

Ea:=---
16·10-12 

9 
Eb:= 363·10 

spanning bovenkant piezo 

. 7 
s1gmaa= -1.495•1 0 

-6 
gamma:= 3 ·1 0 

-6 
gammb:= 7.5·10 

T 1 := 20 

spanning onderkant substraat 

sigmab=-3 211•107 

Er wordt m.b.v. dit model de voorspanning in het materiaal berekend, die veroorzaakt word 
doordat bij het lijmen van het piezo op het substraat een temperatuur nodig is van 130 
graden C 
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Appendix J: Meetresultaten preparaten PXE59 

In figuur J.l t/m 1.4 wordt de uitwijking afhankelijk van de spanning over de piëzo 
uitgezet voor de verschillende preparaten van PXE59. Vervolgens wordt hierna een 
overzicht gegeven van alle numerieke meetresultaten. 

uitwijking afhankelijk van spanning, dp = 207 um 

I• preparaat 2, plaats 8 • preparaat 2, plaats 11 I 
1.60E.Q4 

1.40E·04 +-------+--------+------!--------+--------

1.20E·04 +----·---+------1----------+---------t-------

• 
1.00E.Q4 +---------- ---------t--------+---------t--------·-

OI • 
~ 8.00E-Q5 +--------+-----------t--------+--------+--------
'i 
3 

6.00E-05 +--------+------1----------+---------t--------

• 4.00E-o5 +--------+------ -----+------+--:.=------+-----------

• 
2.00E-05 +-------'-'•-f-------·--'1'--------+------1--------

• 
O.OOE+OO --"=L-----·-f--------+---------t-------+---------. 

0 50 100 150 200 250 

spanning (V) 

Figuur J 1.· Gemeten uitwijking afhankelijk van spanning voor PXE59 preparaten met 
dp=207 J..Un. 

uitwijking afhankelijk van spanning, dp = 258 um 

I• preparaat 7, plaats 8 • preparaat 7, plaats 11 preparaat 8, plaats 7 preparaat 8, plaats 12 • preparaat 9, plaats 8 • preparaat 9, plaats 11 I 
2.50E-04 ---·-· .... _ .. _ ·- -.. ·- - -- -- ·-·--·---···---.---------·--.. --.. -· 

2.00E.Q4 t-------+------t--·--·--t------+------t-----

- 1.50E-04t------~-------t-----+-----~-----~----
.§. 

'" ~ :i! 
'i 
'!j 1.00E.Q4 +-------+--------t-----+------+-----1---------

I 

5.00E-05 

I ~ O.OOE+OO 11-- • 
0 50 100 150 200 250 300 

spanning (V) 

Figuur 12: Gemeten uitwijking afhankelijk van spanning voor P XE59 preparaten met 
dp=258 J..Un. 
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uitwijking afhankelijk van spanning, dp = 511 um 

!•preparaat 10, plaats10 •preparaat 10, plaats 4 preparaat 11, plaats 9 preparaat 11, plaats 10 •preparaat 12, plaats 7 •preparaat 12, plaats 171 

4.00E-04 --

3.50E-04 

3.00E-04 

2.50E-04 

I 
"' c 2.00E-04 :i 

·~ 
=§ 

1.50E-04 

1.00E-04 

S.OOE-05 • 
• 

t • O.OOE•OO 

0 100 

• 

• 
200 

·-----

300 

spanning (V) 

400 

l 
i 

500 600 

Figuur J3: Gemeten uitwijking afhankelijk van spanning voor PXE59 preparaten met 
dp=511 )lm. 

uitwijking afhankelijk van spanning, dp = 1014 um 

I• preparaat 4, plaats 8 • preparaat 4, plaats 11 preparaat 5, plaats 8 preparaat 5, plaats 11 I 
1.80E-04 ------- . ----- - -- ---

1.60E-04 

1.40E-04 

1.20E-04 

I 1.00E-04 

"' c 
:i 

·~ 8.00E-05 ,. 
~ 

6.00E-05 

4.00E-05 

2.00E-05 

O.OOE•OO 

I I 
,. 

* 7 I • 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

spanning (V) 

Figuur J4: Gemeten uitwijking afhankelijk van spanning voor PXE59 preparaten met 
dp=1014 )lm. 
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preparaat 2 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V) (V/m} uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
195 10.13 4.89E+04 8 5.29 5.29E-06 4.10E-03 
196 40.06 1.94E+05 23.44 2.34E-05 1.81 E-02 
197 70.1 3.39E+05 43.58 4.36E-05 3.38E-02 
198 100 4.83E+05 64.23 6.42E-05 4.98E-02 
199 130 6.28E+05 86.2 8.62E-05 6.68E-02 
200 160 7.73E+05 111.15 1.11 E-04 8.60E-02 
201 200 9.66E+05 143.56 1.44E-04 1.12E-01 
202 10.04 4.85E+04 11 1.96 1.96E-06 4.73E-03 
203 40.15 1.94E+05 8 8.00E-06 1.93E-02 
204 70 3.38E+05 14.69 1.47E-05 3.55E-02 
205 100 4.83E+05 21.84 2.18E-05 5.26E-02 
206 130 6.28E+05 29.2 2.92E-05 7.04E-02 
207 160 7.73E+05 37.03 3.70E-05 8.93E-02 
208 200 9.66E+05 47.69 4.77E-05 1.15E-01 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 

preparaat 4 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V} (V/m} uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1 /m) 

0 O.OOE+OO 0 0 0 
180 49.5 4.88E+04 8 8.2 8.20E-06 0.00529 
181 100.2 9.88E+04 17.5 1.75E-05 0.01129 
182 200.7 1.98E+05 38.49 3.85E-05 0.024832 
183 300.1 2.96E+05 60.11 6.01 E-05 0.038781 
184 401 3.95E+05 87.97 8.80E-05 0.056755 
185 500 4.93E+05 118.98 1.19E-04 0.076761 
186 600 5.92E+05 146.63 1.47E-04 0.0946 
187 700 6.90E+05 176.49 1.76E-04 0.113865 
188 50.2 4.95E+04 11 3.11 3.11 E-06 6.39E-03 
189 100 9.86E+04 5.98 5.98E-06 1.23E-02 
190 199.8 1.97E+05 11.62 1.16E-05 2.39E-02 
191 300.5 2.96E+05 20.13 2.01 E-05 4.14E-02 
192 400 3.94E+05 29.75 2.98E-05 6.11 E-02 
193 498 4.91E+05 38.27 3.83E-05 7.86E-02 
194 599 5.91 E+05 45.78 4.58E-05 9.41 E-02 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 
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preparaat 5 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V) (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
112 20.15 1.99E+04 8 2.81 2.81 E-06 1.83E-03 
113 50.4 4.97E+04 7.19 7.19E-06 4.69E-03 
114 100.3 9.89E+04 15.2 1.52E-05 9.91 E-03 
115 200 1.97E+05 32.47 3.25E-05 2.12E-02 
116 300.6 2.96E+05 52.43 5.24E-05 3.42E-02 
117 400.3 3.95E+05 75.4 7.54E-05 4.92E-02 
118 500 4.93E+05 102.1 1.02E-04 6.65E-02 
119 600 5.92E+05 129.54 1.30E-04 8.48E-02 
120 700 6.90E+05 157.01 1.57E-04 1.02E-01 
123 40.7 4.01E+04 11 1.46 1.46E-06 4.33E-03 
124 100.2 9.88E+04 3.32 3.32E-06 9.85E-03 
125 200.5 1.98E+05 7.89 7.89E-06 2.34E-02 
126 300.1 2.96E+05 13.04 1.30E-05 3.86E-02 
127 400.4 3.95E+05 20.05 2.01 E-05 5.96E-02 
128 500 4.93E+05 28.6 2.86E-05 8.48E-02 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 

I preparaat 7 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V) (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
156 20.15 7.81E+04 8 12.54 1.25E-05 8.03E-03 
157 50.6 1.96E+05 33.05 3.31 E-05 2.12E-02 
158 100.7 3.90E+05 73.17 7.32E-05 4.69E-02 
159 150.3 5.83E+05 118 1.18E-04 7.56E-02 
160 200.7 7.78E+05 170 1.70E-04 1.09E-01 
161 250 9.69E+05 216 2.16E-04 1.38E-01 
162 20.07 7.78E+04 11 4.39 4.39E-06 9.08E-03 
163 49.8 1.93E+05 11.57 1.16E-05 2.39E-02 
164 100.1 3.88E+05 25.17 2.52E-05 5.21 E-02 
165 149.9 5.81E+05 39.91 3.99E-05 8.25E-02 
166 199.8 7.74E+05 54.4 5.44E-05 1.12E-01 
167 250.9 9.72E+05 71.91 7.19E-05 1.49E-01 

0 0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
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preparaat 8 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer {V) (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
{1/m) 

0 0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 
129 10.59 4.10E+04 7 7.37 7.37E-06 4.57E-03 
130 50.6 1.96E+05 37.99 3.80E-05 2.36E-02 
131 100.9 3.91E+05 76.9 7.69E-05 4.77E-02 
132 150.7 5.84E+05 125.5 1.26E-04 7.79E-02 
133 200.2 7.76E+05 173.1 1.73E-04 1.07E-01 
134 243.9 9.45E+05 214.9 2.15E-04 1.33E-01 
135 10.78 4.18E+04 12 2.06 2.06E-06 4.94E-03 
136 50.6 1.96E+05 10.21 1.02E-05 2.45E-02 
137 100 3.88E+05 21.5 2.15E-05 5.15E-02 
138 150.1 5.82E+05 33.89 3.39E-05 8.12E-02 
139 200.1 7.76E+05 47.23 4.72E-05 1.13E-01 
140 244.4 9.47E+05 59.6 5.96E-05 1.43E-01 

0 0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 

preparaat 9 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer M (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
{1/m) 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 
168 19.99 7.75E+04 8 10.21 1.02E-05 7.55E-03 
169 50.2 1.95E+05 28.62 2.86E-05 2.12E-02 
170 100.2 3.88E+05 67.58 6.76E-05 5.00E-02 
171 150.1 5.82E+05 104.09 1.04E-04 7.70E-02 
172 200.1 7.76E+05 145.7 1.46E-04 1.08E-01 
173 250.5 9.71E+05 185.27 1.85E-04 1.37E-01 
174 19.98 7.74E+04 11 3.92 3.92E-06 8.86E-03 
175 50 1.94E+05 10.26 1.03E-05 2.32E-02 
176 100 3.88E+05 22.05 2.21 E-05 4.98E-02 
177 150.3 5.83E+05 35.32 3.53E-05 7.98E-02 
178 200.1 7.76E+05 49.05 4.91E-05 1.11E-01 
179 250.2 9.70E+05 63.52 6.35E-05 1.43E-01 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 

151 



preparaat 1 0 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V) (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
71 20.03 3.92E+04 4 2.79 2.79E-06 5.72E-03 
72 50 9.78E+04 4 7.35 7.35E-06 1.51 E-02 
73 80 1.57E+05 4 12.26 1.23E-05 2.51 E-02 
74 100 1.96E+05 4 15.79 1.58E-05 3.24E-02 
75 150 2.94E+05 4 25.5 2.55E-05 5.23E-02 
76 200 3.91E+05 4 36.19 3.62E-05 7.42E-02 
88 300 5.87E+05 4 56.21 5.62E-05 1.15E-01 
89 400 7.83E+05 4 82.2 8.22E-05 1.68E-01 
90 400 7.83E+05 4 81.66 8.17E-05 1.67E-01 
91 500 9.78E+05 4 106.9 1.07E-04 2.19E-01 
77 20.04 3.92E+04 10 8.85 8.85E-06 5.00E-03 
78 50 9.78E+04 10 23.88 2.39E-05 1.35E-02 
79 80 1.57E+05 10 39.65 3.97E-05 2.24E-02 
80 100 1.96E+05 10 53.8 5.38E-05 3.04E-02 
81 150 2.94E+05 10 86.6 8.66E-05 4.89E-02 
82 200 3.91E+05 10 122.9 1.23E-04 6.94E-02 
83 300 5.87E+05 10 202.9 2.03E-04 1.15E-01 
84 400 7.83E+05 10 275 2.75E-04 1.55E-01 
85 400 7.83E+05 10 274 2.74E-04 1.55E-01 
86 500 9.78E+05 10 358 3.58E-04 2.02E-01 
87 500 9.78E+05 10 355 3.55E-04 2.00E-01 

0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 

lPreparaat 11 
meting voltage E-veld plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer (V) (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 O.OOE+OO 0 0 O.OOE+OO 
97 20.15 3.94E+04 9 9.05 9.05E-06 5.33E-03 
98 50.8 9.94E+04 24.47 2.45E-05 1.44E-02 
99 100.2 1.96E+05 52.86 5.29E-05 3.11 E-02 

100 200.2 3.92E+05 120.13 1.20E-04 7.08E-02 
101 300.1 5.87E+05 195.68 1.96E-04 1.15E-01 
102 400 7.83E+05 270 2.70E-04 1.59E-01 
103 500 9.78E+05 354 3.54E-04 2.09E-01 
104 500 9.78E+05 348 3.48E-04 2.05E-01 
105 19.99 3.91E+04 10 2.66 2.66E-06 5.60E-03 
106 50 9.78E+04 7.26 7.26E-06 1.53E-02 
107 100 1.96E+05 16.13 1.61 E-05 3.39E-02 
108 200.2 3.92E+05 37.94 3.79E-05 7.98E-02 
109 300.1 5.87E+05 57.43 5.74E-05 1.21 E-01 
110 400 7.83E+05 83.83 8.38E-05 1.76E-01 
111 500 9.78E+05 108.21 1.08E-04 2.28E-01 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 

152 



preparaat 12 
meting voltage E plaats nr gemeten gemeten gemeten 
nummer M (V/m) uitwijking uitwijking uitwijking 

(um) (m) /x"2 
(1/m) 

0 O.OOE+OO 7 0 0 O.OOE+OO 
141 20.34 3.98E+04 8.36 8.36E-06 5.43E-03 
142 50.2 9.82E+04 22.42 2.24E-05 1.46E-02 
143 100.9 1.97E+05 51.12 5.11 E-05 3.32E-02 
144 199.9 3.91E+05 112.25 1.12E-04 7.29E-02 
145 299.7 5.86E+05 180.27 1.80E-04 1.17E-01 
146 399.5 7.82E+05 250 2.50E-04 1.62E-01 
147 399.5 7.82E+05 249 2.49E-04 1.62E-01 
148 500 9.78E+05 325 3.25E-04 2.11 E-01 
149 500 9.78E+05 323 3.23E-04 2.1 OE-01 
150 20.04 3.92E+04 17 2.33 2.33E-06 5.04E-03 
151 100 1.96E+05 15.16 1.52E-05 3.28E-02 
152 200.7 3.93E+05 35.83 3.58E-05 7.75E-02 
153 300.6 5.88E+05 58.54 5.85E-05 1.27E-01 
154 400.6 7.84E+05 82.37 8.24E-05 1.78E-01 
155 500 9.78E+05 105.34 1.05E-04 2.28E-01 

0 O.OOE+OO 0 O.OOE+OO O.OOE+OO 
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Appendix K: Foutenanalyse u/x2 afhankelijk van E voor preparaten 
PXE59 

In deze appendix wordt de foutenanalyse van u/x2 afhankelijk vanEverder 
uitgewerkt. 

Voor de parameters geldt het volgende: 
Y = (363 ± 10) GPa 
Yp = (62.5 ± 2) GPa 
d = (510 ± 10) ~-tm 
Voor de dikte van de piëzolaag van de preparaten (dp) zie tabel K.l. 

preparaat nr. dp ~do 
2 207 1 
7,8,9 258 2 
10, 11, 12 511 1 
4,5 1014 2 

Tabel K.l: Dikte van de piëzolaag van preparaten PXE59. 
~b = 0.01 mm 
~1 = 0.02 mm 
~x= 0.04 mm 
Voor de spanning (Vei): 

0< Vei <40 V: 
40 V< Vel <300 V: 
Vei >300 V: 

Voor de uitwijking (u): 
0<u<50 ~-tm: 
u>50 ~-tm: 

~Vei= 0.01 V 
~Vet= 0.1 V 
~Vei= 1 V 

~u= 0.4 ~-tm 
~u= 1 ~-tm 
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preparaat 10, plaats 10: 

d p := 511·10- 6 

'Up:= 0.35 

1 
y ·-------

p .- ( ) -12 
1- 'Up ·16·10 

d := 510·10- 6 

'U:= 0.23 

1 9 
Y:=--·363·10 

(1- v) 

u x2 fout 2 

piezodikte (m) 

paissenconstante 

E-modulus piezo in belastingsrichting 
Voor het piezo materiaal wordt PXE 59 genomen, 
dit omdat hiervan de eenstantes bekend zijn 

membraandikte (m) onder piezo 

paissenconstante 

E-modulus membraan 

6·d .y.y ·(ct
2 + d·d ) 

Kr:=---------P __ P~---p~-------
Y2·é + 4·Y·Y ·d ·d3 + 6·Y.Y ·d 

2
·d

2 + 4·Y.Y ·d 3-ct + Y 
2

-ct 
4 

pp pp pp pp 

Kr= 1.231·10
3 

deltaY:= 10·10
9 

9 
deltaYp:= 2·10 

deltact := 10·10- 6 

deltadp := 1·10- 6 

x:= 42.09·10- 3 

-3 
delta_x:= 0.04·10 
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a. 
I 

i:= 1 ,2 .. 11 

8.85·W
6 

2.38·10- 5 

~.965·10- 5 

5.38·10- 5 

8.66·10- 5 

1.229·10- 4 

2.029·10- 4 

2.75·10- 4 

2.74·10- 4 

3.58·10-4 

3.55·10- 4 

u. 
I 

delta u:= 
-I 

~.4·10-6 

0.4·10- 6 

lo.4·10-6 

1·10-6 

1·W
6 

1·10-6 

1·W
6 

1·10-6 

1·10-6 

1·10-6 

1·10-6 

V el:= 
1 

delta V el:= 
I 

a ·-i"-2 delta a:= - ·delta u+ -2·~ ·delta x 

1

1 I u. 
x -I 2 -I 3 -

x x 

deltaBel := -e-
1 

·deltadp+ -
1
- ·delta V el -V l I I 

I ct/ dp I 

delta a 
-I 

delta a 
-I 

a. 
I 

V el 
I 

Bel:=-
I d p 

4.996·10- 3 2.353·10- 4 0.047 
3.922·10

4 

0.013 

0.022 

0.03 

0.049 

2.513-10- 4 

2.683·10- 4 

6.222·W
4 

0.019 

0.012 

0.02 

0.013 

9.785·10
4 

1.566·10
5 

1.957·10
5 

0.069 

0.115 

0.155 

0.155 

0.202 

0.2 

6.574·10- 4 

6.963·10- 4 

7.822·10- 4 

8.595·10- 4 

8.584·10- 4 

9.486·W
4 

0.01 

6.829·10- 3 

5.537·10- 3 

5.55·10- 3 

4.694·10- 3 

4.718·10- 3 

2.935·10
5 

3.914·105 

5.871-10
5 

7.828·10
5 

7.828·105 

9.785·10
5 

9.453·10- 4 

9.785·105 

E d d r wor en d 1 . f t e vo tgen e re atieve ou en veron d ers te ld 

deltaBel 
I 

96.316 

387.177 

502.066 

578.659 

770.141 

961.623 

1.345·103 

3.489·103 

3.489·10
3 

3.872·103 

3.872·103 

do (~-tm) ~E/E Mu/x2)/(u/x2
) 

207 0.006 0.01 
258 0.009 0.01 
511 0.005 0.01 
1014 0.004 0.02 
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deltaBel 
I 

2.456·10- 3 

3.957·10- 3 

3.207·W
3 

2.957·10- 3 

2.624·W
3 

2.457·10- 3 

2.29·10- 3 

4.457·10- 3 

4.457·10- 3 

3.957·10- 3 

3.957·10- 3 



Appendix L: Elasticiteitsmodulus piëzo IKTS 

De elasticiteitsmodulus van een tweelaagsstructuur kan bepaald worden o.a. d.m.v.: 
• een eigenfrequentie bepaling [10) 
• een driepuntsbuigmethode 
Deze methoden worden in deze paragraaf verder uitgelegd. Ook wordt uitgelegd 
waarom deze methoden allebei niet geschikt zijn om de elasticiteitsmodulus van de 
preparaten van IKTS te bepalen. 

L.l Eigenfrequentie bepaling 

In deze paragraaf wordt eerst de eigenfrequentie van een balk beschreven en 
vervolgens de eigenfrequentie van een balk bestaande uit twee lagen materiaal. Een 
preparaat alleen bestaande uit substraat, dus geen piëzolaag kan met de eerste situatie 
beschreven worden en een normaal preparaat met de tweede situatie. Het verschil 
tussen de eigenfrequenties in deze twee situaties, wordt veroorzaakt door de 
piëzolaag. Hieruit zou ook de elasticiteitsmodulus van de piëzo bepaald kunnen 
worden. Dit wordt uitgebreid beschreven en daarna worden nog enkele aanbevelingen 
gedaan. 

L.1.1 Monolaag 

Voor een balk met vrije uiteinden geldt voor de eigenfrequentie (f1) [1, blz 577 4a en 
blz 64): 

f
1 

= 22.4 ~Ylg 
2n wl 4 

waarin Y = elasticiteitsmodulus 
I = kwadratisch oppervlakte moment 
g = valversnelling 
w = uniforme kracht per eenheid van lengte 
1 =lengte 

Er geldt voor een balk dat: 

I= _!_bd 3 en 
12 

w= mg = pbdg 
l 

waarin d = dikte 
b =breedte 
m =massa 
p = dichtheid 

Voor de eigenfrequentie van een balk geldt dan: 
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L.l.2 Balk bestaande uit twee lagen 

Voor een balk bestaande uit twee lagen (1 en 2) geldt het volgende [1, blz 113): 

en {L.5} 

{L.6} 

{L.7} 

ti ~ mi m2 
t12 = t , ~2 = y , PI= t lb en P2 = t lb 

2 2 I 2 

{L.8} 

t = dikte en Y = elasticiteitsmodulus. 

Als in formule L.4 YI ingevuld wordt voor YI en w door de w voor een twee lagen 
structuur {L.5}, levert dat voor de eigenfrequentie van een balk bestaande uit twee 
lagen met twee vrije uiteinden (f2): 

{L.9} 

L.l.3 Bepalen Yp piëzo IKTS 

Met een Grindosonic kan de eigenfrequentie bepaald worden van een balk 
aluminiumoxide. Door de massa en de geometrie te meten kan hieruit vervolgens de 
elasticiteitsmodulus bepaald worden. Ook kan de eigenfrequentie van een preparaat 
van IKTS bepaald worden. Samen met de vorige meting en een meting van de 
geometrie en de massa van het preparaat kan vervolgens de elasticiteitsmodulus van 
de piëzo van IKTS bepaald worden. 
De invloed van de piëzolaag op de eigenfrequentie van het preparaat wordt als volgt 
bepaald. Eerst wordt de eigenfrequentie van het preparaat berekend en daarna de 
eigenfrequentie van een balk aluminiumoxide met dezelfde geometrie als de substraat 
laag van het preparaat. Het verschil hier tussen bepaald de invloed van de piëzolaag. 
De resultaten hiervan worden gegeven in tabel L.l. 

preparaat f1 van alleen f2 van preparaat 
substraat (kHz) (kHz) 

632/2 2.458 2.343 
M40 2.436 2.217 

Tabel L.l: Eigenfrequentie berekend voor preparaten en aluminiumoxide balken. 

Hierbij worden verondersteld: 
piëzolaag: Yp = 62.5 GPa 

p = 7.9 x 103 kg/m3 

substraat: Y = 363 GPa 
p = 3.8 x 103 kg/m3 

en de geometrie zoals in paragraaf 6.1.1 beschreven voor de verschillende preparaten. 
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In tabel L.1 is te zien dat de piëzolaag weinig invloed heeft op de eigenfrequentie van 
het preparaat. Daarbij is de eigenfrequentie meting m.b.v. de Grindosonic erg 
onnauwkeurig. Het is dan ook niet mogelijk om dit frequentie verschil te meten. 

L.1.4 Aanbevelingen 

Aanbevelingen om de elasticiteitsmodulus van de piëzo wel te kunnen bepalen: 
• Andere geometrie en materiaal keuze voor substraat, waar de invloed van de 

piëzolaag op de eigenfrequentie veel groter is. 
• Het preparaat kan ook ingeklemd worden, waardoor de meting aan de Grindosonic 

misschien nauwkeuriger wordt. Dat betekent wel dat er van een andere 
vergelijking voor de eigenfrequentie uitgegaan moet worden. Deze is: 

f = 3.52 ~Ylg {L.10} 
1 

2n w/ 4 

het vervolg hiervan gaat hetzelfde als hiervoor. Maar ook hier geldt voor de 
preparaten van IKTS dat het verschil tussen eigenfrequenties niet groot genoeg is 
om de elasticiteitsmodulus van de piëzo te kunnen bepalen. Ook hier moet er een 
andere geometrie en een ander materiaal voor het substraat gekozen worden. 

L.2 Driepuntsbuigmethode 

In deze paragraaf wordt eerst de doorbuiging als gevolg van een kracht voor een 
monolaag beschreven en vervolgens voor een balk bestaande uit twee lagen. Ook hier 
wordt een preparaat alleen bestaande uit substraat vergeleken met een monolaag en 
een normaal preparaat met een balk bestaande uit twee lagen. Door deze twee te 
vergelijken, kan de invloed van de piëzolaag op de uitwijking bepaald worden en 
vervolgens ook de elasticiteitsmodulus van de piëzo. Dit alles wordt in deze paragraaf 
uitgebreid beschreven en daarna worden nog enkele algemene conclusies getrokken. 

L.2.1 Monolaag 

Een balk wordt op twee punten ondersteund op afstand 1 van elkaar. Vervolgens wordt 
er midden tussen deze twee punten in een gedefinieerde kracht op de balk 
uitgeoefend. Voor de doorbuiging van de balk op de plek waar ook de kracht 
uitgeoefend wordt, geldt [2, blz C2/34]: 

1 F/ 3 

u=--- {L.ll} 
48 YI 

waarin F = kracht 
1 = afstand tussen ondersteuningspunten 
Y = elasticiteitsmodulus 
I = kwadratisch oppervlakte moment 
u = doorbuiging, daar waar ook de kracht uitgeoefend wordt 

L.2.2 Balk bestaande uit twee lagen 
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voor een balk bestaande uit twee lagen geldt bovenstaande formule alleen moet YI 

vervangen worden door YI , die in de vorige paragraaf beschreven is. 

L.2.3 Bepalen E piëzo IKTS 

Het is mogelijk om u/F te meten voor de preparaten van IKTS en voor balken van 

alleen aluminiumoxide. Hieruit is dan YI, YI en dus ook de elasticiteitsmodulus van 
de piëzo te bepalen. De invloed van de piëzolaag op u/Fis uit het verschil te bepalen. 
De resultaten hiervan staan in tabel L.2. 

preparaat u/F van alleen u bij F=lON, u/Fvan u bij F=10N, 
substraat alleen substraat preparaat preparaat 
(xl0-5 miN) (~-tm) (xl0-5 m/N) (~-tm) 

632/2 4.33 ± 0.6 433 4.16 ± 8.9 416 
M40 4.63 ± 0.7 463 4.15 ± 22 415 

Tabel L.2: u/Fen u bij F=lO N berekend voor preparaten en aluminiumoxide balken. 

Hierbij wordt verondersteld: 
piëzolaag: Yp = (62.5 ± 10) GPa 

1 = (40 ± 1) mm 
substraat: Y = (363 ± 10) GPa 

1 = (40 ± 1) mm 
en de geometrie en fouten zoals in paragraaf 6.1.1 beschreven worden voor de 
verschillende preparaten. De foutenanalyse is hetzelfde uitgevoerd als de voorgaande 
analyses. Als er rekening gehouden wordt met de fout is er geen verschil in u/F te zien 
tussen preparaten met en zonder piëzolaag. Verder zorgt een kracht van 10 N al voor 
een grote kromming van de preparaten. Het is niet bekend bij welke kracht de 
preparaten zullen breken, maar deze kromming is wel erg groot. Ook is de opstelling 
gebouwd voor het meten van andere preparaten (0N<F<10kN, verplaatsingsopnemer 
heeft resolutie van 2.5 ~-tm). Door dit alles is de meetmethode te onnauwkeurig om de 
bijdrage van de piëzo te kunnen bepalen. 

Ook hier is een andere geometrie en materiaal keuze een aanbeveling om de 
elasticiteitsmodulus beter te kunnen bepalen. 

L.3 Conclusie 

De conclusie die getrokken kan worden uit beide meetmethoden is dat de 
elasticiteitsmodulus van de piëzo van de preparaten van IKTS niet nauwkeurig 
genoeg bepaald kan worden met bovenstaande meetmethoden. De invloed van de 
piëzolaag op het substraat is namelijk te verwaarlozen, want het substraat heeft een 
veel hogere elasticiteitsmodulus en is veel dikker. 

160 



Appendix M: Meetresultaten preparaten IKTS 

De meetresultaten van de preparaten van IKTS worden in tabel M.1,M.2 en M.3 
gegeven. Voor de berekening van de fouten zie appendix N. 

nr spanning uitwijking delta uitwijking E delta E delta E detta EiE uitwijkingix'2 delta d31 deltad31id31 
meting M (urn) uitwijking (m) (Vim) (x10'4Vim (Vim) (1im) uix'2 (mN) 
qsj (urn) (1/m) 

43 40.06 4.1 0.4 4.10E-06 9.10E+05 8.30 8.30E+04 0.091 4.85E-03 4.90E-04 7.88E-11 0.4 
44 40.06 3.9 0.4 3.90E-06 9.10E+05 8.30 8.30E+04 0.091 4.62E-03 4.90E-04 7.50E-11 0.4 
45 35.06 3.4 0.4 3.40E-06 7.97E+05 7.30 7.30E+04 0.092 4.02E-03 4.90E-04 7.47E-11 0.4 
46 25.05 2.4 0.4 2.40E-06 5.69E+05 5.20 5.20E+04 0.091 2.84E-03 4.90E-04 7.38E-11 0.5 
47 30 3 0.4 3.00E-06 6.82E+05 6.22 6.22E+04 0.091 3.55E-03 4.90E-04 7.70E-11 0.5 
48 20.06 1.9 0.4 1.90E-06 4.56E+05 4.17 4.17E+04 0.091 2.25E-03 4.90E-04 7.29E-11 0.5 
49 15.01 1.41 0.4 1.41E-06 3.41 E+05 3.12 3.12E+04 0.091 1.67E-03 4.80E-04 7.23E-11 0.6 
50 10.14 0.97 0.4 9.70E-07 2.30E+05 2.12 2.12E+04 0.092 1.15E-03 4.80E-04 7.37E-11 0.7 
51 5.07 0.5 0.4 5.00E-07 1.15E+05 1.07 1.07E+04 0.093 5.92E-04 4.70E-04 7.59E-11 1.1 
52 45 3.88 0.4 3.88E-06 1.02E+06 9.53 9.53E+04 0.093 4.59E-03 4.70E-04 6.64E-11 0.4 
53 45 3.92 0.4 3.92E-06 1.02E+06 9.53 9.53E+04 0.093 4.64E-03 4.70E-04 6.71E-11 0.4 
54 50 4.34 0.4 4.34E-06 1.14E+06 10.56 1.06E+05 0.093 5.14E-03 4.90E-04 6.68E-11 0.4 
55 60 5.11 1.2 5.11E-06 1.36E+06 12.62 1.26E+05 0.093 6.05E-03 1.44E-03 6.56E-11 0.6 
56 70 5.85 1.2 5.85E-06 1.59E+06 14.69 1.47E+05 0.092 6.92E-03 1.50E-03 6.44E-11 0.5 
57 80 6.64 1.2 6.64E-06 1.82E+06 16.76 1.68E+05 0.092 7.86E-03 1.50E-03 6.39E-11 0.5 
58 90 7.3 1.3 7.30E-06 2.05E+06 18.82 1.88E+05 0.092 8.64E-03 1.57E-03 6.25E-11 0.5 
59 100 7.95 1.7 7.95E-06 2.27E+06 20.89 2.09E+05 0.092 9.41 E-03 2.10E-03 6.12E-11 0.5 
60 110 8.53 2 8.53E-06 2.50E+06 22.95 2.30E+05 0.092 1.01E-02 2.41E-03 5.97E-11 0.6 
61 120 9.14 2.7 9.14E-06 2.73E+06 25.02 2.50E+05 0.092 1.08E-02 3.24E-03 5.87E-11 0.6 

Tabel M.1: Meetresultaten preparaat 632/2, plaats 10. 

nr spanning uitwijking delta uitwijking E delta E delta E deltaE/E uitwijking/x' delta d31 deltad31/d31 
meting (V) (urn) uitwijking (m) 01/m) (*10'4 V/m) 01/m) (1/m) LJ/x'2 (m/V) 
q (urn) (1/m) 

33 5.07 0.46 0.4 4.60E-07 4.83E+04 0.47 4.70E+03 0.097 6.93E-04 6.00E-04 8.92E-11 1.2 
34 10.14 0.91 0.4 9.10E-07 9.66E+04 0.93 9.30E+03 0.096 1.37E-03 6.00E-04 8.82E-11 0.8 
35 15.01 1.47 0.4 1.47E-06 1.43E+05 1.371 1.37E+04 0.096 2.21E-03 6.00E-04 9.62E-11 0.6 
36 20.04 1.94 0.4 1.94E-06 1.91E+05 1.83 1.83E+04 0.096 2.92E-03 6.00E-04 9.51E-11 0.5 
37 40.07 4.13 0.4 4.13E-06 3.82E+05 3.6 3.60E+04 0.094 6.22E-03 6.00E-04 1.01E-10 0.4 
38 60.1 6.3 0.4 6.30E-06 5.72E+05 5.55 5.55E+04 0.097 9.49E-03 6.00E-04 1.03E-10 0.4 
39 80 8.51 0.4 8.51E-06 7.62E+05 7.35 7.35E+04 0.096 1.28E-02 6.00E-04 1.05E-10 0.4 
40 100 10.91 0.4 1.09E-05 9.52E+05 9.2 9.20E+04 0.097 1.64E-02 7.00E-04 1.07E-10 0.4 
41 120 13.46 0.4 1.35E-05 1.14E+06 10.98 1.10E+05 0.096 2.03E-02 7.00E-04 1.1E-10 0.4 
42 140 15.97 0.4 1.60E-05 1.33E+06 12.8 1.28E+05 0.096 2.40E-02 7.00E-04 1.12E-10 0.4 
43 160 18.77 0.4 1.88E-05 1.52E+06 15.3 1.53E+05 0.100 2.83E-02 7.00E-04 1.15E-10 0.3 
44 180 22.41 0.4 2.24E-05 1.71E+06 16.4 1.64E+05 0.096 3.37E-02 7.00E-04 1.22E-10 0.3 
45 200 24.14 0.4 2.41E-05 1.90E+06 18.2 1.82E+05 0.096 3.64E-02 7.00E-04 1.19E-10 0.3 

Tabel M.2: Meetresultaten preparaat M40, plaats 10. 
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nr spanning uitwij kin> delta uitwijking E delta E delta E deltaE/E uitwijking/~ delta d31 deltad31/d31 
meting M (um) uitwijking (m) fY/m) (*10'4 Vim) rytm) (1/m) u/x'2 (mN) 
q (um) (1/m) 

1 5.06 0.39 0.4 3.90E-07 4.82E+04 0.47 4.70E+03 0.098 4.54E-04 5.00E-04 5.85E-11 1.4 
2 5.06 0.44 0.4 4.40E-07 4.82E+04 0.47 4.70E+03 0.098 5.12E-04 5.00E-04 6.60E-11 1.2 
3 10.04 1.02 0.4 1.02E-06 9.56E+04 0.92 9.20E+03 0.096 1.19E-03 5.00E-04 7.71E-11 0.7 
4 15.01 1.68 0.4 1.68E-06 1.43E+05 1.37 1.37E+04 0.096 1.95E-03 5.00E-04 8.50E-11 0.6 
5 20.03 2.21 0.4 2.21E-06 1.91E+05 1.83 1.83E+04 0.096 2.57E-03 5.00E-04 8.38E-11 0.5 

6 25.03 2.79 0.4 2.79E-06 2.38E+05 2.28 2.28E+04 0.096 3.25E-03 5.00E-04 8.46E-11 0.5 
7 30 3.33 0.4 3.33E-06 2.86E+05 2.73 2.73E+04 0.096 3.87E-03 5.00E-04 8.43E-11 0.4 

8 35.05 3.76 0.4 3.76E-06 3.34E+05 3.19 3.19E+04 0.096 4.37E-03 5.00E-04 8.14E-11 0.4 
10 40.2 4.77 0.4 4.77E-06 3.83E+05 3.66 3.66E+04 0.096 5.55E-03 5.00E-04 9.01E-11 0.4 
11 35.05 4.21 0.4 4.21E-06 3.34E+05 3.19 3.19E+04 0.096 4.90E-03 5.00E-04 9.12E-11 0.4 
12 30 3.59 0.4 3.59E-06 2.86E+05 2.73 2.73E+04 0.096 4.18E-03 5.00E-04 9.08E-11 0.4 
13 45 5.64 0.4 5.64E-06 4.29E+05 4.18 4.18E+04 0.098 6.56E-03 5.00E-04 9.51E-11 0.4 
14 50 6.44 0.4 6.44E-06 4.76E+05 4.6 4.60E+04 0.097 7.49E-03 5.00E-04 9.78E-11 0.4 
15 60 8.25 0.4 8.25E-06 5.71E+05 5.5 5.50E+04 0.096 9.60E-03 5.00E-04 1.04E-10 0.4 
17 60 7.19 0.4 7.19E-06 5.71E+05 5.5 5.50E+04 0.096 8.36E-03 5.00E-04 9.10E-11 0.4 
18 65 7.82 0.4 7.82E-06 6.19E+05 5.99 5.99E+04 0.097 9.10E-03 5.00E-04 9.13E-11 0.4 

19 70 8.46 0.4 8.46E-06 6.67E+05 6.4 6.40E+04 0.096 9.84E-03 5.00E-04 9.17E-11 0.4 
20 80 9.77 0.4 9.77E-06 7.62E+05 7.3 7.30E+04 0.096 1.14E-02 5.00E-04 9.27E-11 0.4 
21 90 11.49 0.4 1.15E-05 8.57E+05 8.3 8.30E+04 0.097 1.34E-02 5.00E-04 9.69E-11 0.4 
22 100 13.36 0.4 1.34E-05 9.52E+05 9.2 9.20E+04 0.097 1.55E-02 5.00E-04 1.01E-10 0.4 
23 110 14.74 0.4 1.47E-05 1.05E+06 10.07 1.01E+05 0.096 1.71E-02 5.00E-04 1.02E-10 0.4 
24 120 16.22 0.4 1.62E-05 1.14E+06 11 1.10E+05 0.096 1.89E-02 5.00E-04 1.03E-10 0.4 
25 130 17.68 0.4 1.77E-05 1.24E+06 11.89 1.19E+05 0.096 2.06E-02 5.00E-04 1.03E-10 0.4 
26 140 19.45 0.4 1.95E-05 1.33E+06 12.79 1.28E+05 0.096 2.26E-02 5.00E-04 1.05E-10 0.3 
27 150 20.89 0.4 2.09E-05 1.43E+06 13.7 1.37E+05 0.096 2.43E-02 5.00E-04 1.06E-10 0.3 
28 160 20.89 0.4 2.09E-05 1.52E+06 14.6 1.46E+05 0.096 2.43E-02 5.00E-04 9.91E-11 0.3 
29 170 21.95 0.4 2.20E-05 1.62E+06 15.5 1.55E+05 0.096 2.55E-02 5.00E-04 9.80E-11 0.3 
30 180 22.84 0.4 2.28E-05 1.71 E+06 16.4 1.64E+05 0.096 2.66E-02 5.00E-04 9.63E-11 0.3 
31 190 23.72 0.4 2.37E-05 1.81E+06 17.3 1.73E+05 0.096 2.76E-02 5.00E-04 9.48E-11 0.3 
32 200 25 0.4 2.50E-05 1.90E+06 18.2 1.82E+05 0.096 2.91E-02 5.00E-04 9.49E-11 0.3 

Tabel M.3: Meetresultaten preparaat M40, plaats 7. 
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Appendix N: Foutenanalyse d31 en u/x2 voor preparaten IKTS 

Als geldt x= J(xpx2 , •• ,xn ), met xi = xi + llli dan geldt voor de fout van x [11 ]: 

Hiermee wordt de fout van d31 m.b.v. Mathcad berekend. Dat levert het volgende 
resultaat: 

berekening van de fout van d31 
berekening_d31_ 5_fout 

d := 105·10- 6 
p 

up:= 0.35 

1 
y :=------

p ( ) -12 1-up ·16·10 

-6 
d := 630·10 

u:= 0.23 

1 9 
Y:=--·363·10 

(1- u) 

piezodikte (m) 

poissonconstante 

E-modulus piezo in belastingsrichting 
Voor het piezo materiaal wordt PXE 59 genomen, 
dit omdat hiervan de constantes bekend zijn 

membraandikte (m) onder piezo 

poissonconstante 

E-modulus membraan 

6·d .y.y ·(é + d·d ) 
Kr:=--------~p~-p~--~p~--------

Y2·d4 + 4.Y.Y p·d p·d
3 

+ 6.Y.Y p·d p
2
·d

2 
+ 4.Y.Y p·d p 

3
·d + Y /d p 

4 

Kr= 321.789 

V el:= 100 

V el 
Eel:=d 

p 

9 
deltaY:= 10·10 

-6 
u := 10.91·10 

-3 x:= 25.77·10 

9 
delta Yp := 10·10 

-6 
deltad := 10·10 

-6 
deltadp := 10·10 

u 2 
d31:=-·--

l Kr·Eel 

delta V el := 0.1 

-6 deltau:= 0.4·10 
-3 

deltax:= 0.04·10 · 
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vervolgens wordt in Mathcad de verschillende partiële afgeleiden van Kr berekend, 
maar deze passen niet op een bladzijde, dus worden alleen de uitkomsten hier 
gegeven. 

dKrdY = 5.815·10-10 

-9 
dKrdYp = 2.851-10 

dKrdd = 1.001·10
6 

dKrddp = 2.94·10
6 

deltaKr:= dKrdY.deltaY + dKrdYp·deltaYp+ dKrdd·deltad+ dKrddp·deltadp 

deltaKr = 73.733 

deltaKr 
--=0.229 

Kr 

deltaBel := --v_el ·deltadp+ 1-1-l·deltaV el 
d/ dp 

deltaBel 
---=0.096 

Bel 

u 2 
d31 i Kr·Bel 

dd3ldu:= 
2 
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deltad31 := dd31dE er deltaEet + dd31dx·deltax+ dd31du·deltau+ dd31dKr·deltaKr 

Kr= 321.789 

deltaKr= 73.733 

deltaKr = 0.229 
Kr 

5 
E el= 9.524·10 

4 
deltaEet = 9.166·10 

deltaEet 
---=0.096 

d31 = 1.072·10-
10 

-11 
deltad31 = 3.915•10 

deltad31 
5 ---=0.36 

d31 

Ook wordt op deze manier de fout in u/x2 berekend. Dat levert dan voor preparaat 
M40 plaats 10 het volgende: 

x:= 25.77·10- 3 
delta x:= 0.04·10-

3 
i:= 1, 2 .. 13 

u. 
I 

a.:=-
1 2 

x 

1 ui 
delta a:= - ·delta u+ -2·- ·delta x 

-I 2 -I 3 -
x x 

a. delta a 
I -I 

6.927·10- 4 6.045·10- 4 

1.37·10-3 6.066·10- 4 

2.214·10- 3 6.092·10- 4 

2.921·10- 3 6.114·10- 4 

6.219·10- 3 6.216·10- 4 

9.487·10-3 6.318·10- 4 

0.013 6.421·10- 4 

0.016 

0.02 
6.533·10- 4 

0.024 6.652·10- 4 

0.028 6.77·10- 4 

0.034 6.901·10- 4 

0.036 
7.071·10- 4 

7.152·10- 4 

0.46·10- 6 

0.91·10- 6 

1.47 ·10- 6 

1.94·10- 6 

4.13·10- 6 

6.3·10- 6 

8.51·10- 6 

10.91·10- 6 

13.46·10- 6 

15.97·10- 6 

18.77·10- 6 

22.41·10- 6 

24.14·10- 6 

delta u:= 
-I 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

0.4·10- 6 

Op deze manier zijn de fouten berekend die in appendix M gebruikt worden. 

165 



Appendix 0: Verhouding dJ!(hoog)/dJ!(Iaag) 

Om na te gaan of dat d31 toeneemt bij toenemend elektrisch veld, wordt 
d31(hoog)/d31(laag) berekend voorpreparaat M40 plaats 10 en V(laag) = 80 V: 

i:= 1 ,2_ 13 

d31 hoog 
verd31•---

d31laag 

-6 
delta_ uhoog:= 0.4 ·10 

delta_ulaag:= 0.4·10- 6 

delta_ vlaag:= 0.1 

delta_vhoog:= 0.1 

u hoo!1 V laag 
verd31. :=--·--

1 u laag V hoo!1 

1 V laag 
dverd31duhoo& := --·--

u laag V hoo!1 

dverd31dvlaa~ := 
(u laag· V hoo!1) 

V laag:= 80 
-6 

u laag:= 8.51·10 

uhoo!1 := 

0.46·10- 6 

0.91·10- 6 

1.47·10-6 

1.94·10- 6 

4.13·10- 6 

6.3·10- 6 

8.51·10- 6 

10.91·10-6 

13.46·10- 6 

15.97·10-6 

18.77·10- 6 

22.41·10- 6 

24.14·10- 6 

-u hoo!1. V laag 
dverd31dulaa~ := ---

2 V 
u laag hoo!1 

-u hoo!1 V laag 
dverd31dvhoo& := ---·---=--

u laag (V hoo!1t 

delta_ verd3~ := dverd31duhoo!j·dclta _ uhoog+ dvcrd31 dulaatfdelta_ ulaag+ dverd31 dvlaa!j·delta_ vlaag+ dverd31dvhoo!j·dclta_ vhoo~ 
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verd31 = delta verd31 = 

b. := verd31.- delta verd31 
I I - I 

deze moet 
groter worden 
dan1 voor v b = 

groter dan Vlaag 

delta verd31 
- I 

ai := -v-e-rd_3_1._ 
I 

a 

de laatste 3 zijn groter dan 1 

Als d31 toeneemt bij toenemend E-veld moet in de laatste kolom de waarde groter zijn 
dan 1. Dit is het geval voor de laatste 3 getallen dus voor Ve1=160, 180 en 200 V. 
In dit geval wordt er als vergelijkingswaarde Ve1=80 V genomen. Als er met zeer lage 
spanningen vergeleken wordt, blijkt dit niet op te gaan, omdat de fout dan te groot is. 
Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat d31 toe neemt met toenemend E
veld. 
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Appendix P: Geometrie en materiaalveranderingen van 
buigpreparaten IKTS 

In deze appendix worden aanbevelingen gedaan voor het veranderen van de geometrie 
van het preparaaten/of het materiaal van het substraat, zodat de d31 nauwkeuriger 
bepaald kan worden. Dit gebeurt door de dikte van het aluminiumoxide substraat te 
variëren en door voor het substraat andere materialen te nemen. 

P.l Algemeen 

Als een preparaat aan een kant ingeklemd wordt en er wordt een elektrische spanning 
over de piëzo gezet dan zal het preparaat krom gaan staan. Dit is in andere 
hoofdstukken al uitgebreid behandeld. Vergelijkingen{5.12} en {5.13} kunnen ook 

als functie van ~ = ..!!:..__en y = .!_geschreven worden. Dat levert dan voor de 
dp yp 

uitwijking op afstand x vanaf de inklemming: 

3 x 2 

U=-d -Ek 2 31 d d 
p 

{P.l} 

{P.2} 

Om de d31 beter te kunnen bepalen, worden er bepaalde eisen aan kct gesteld. kct moet 
zo groot mogelijk worden, maar mag niet al te gevoelig zijn voor kleine variaties in ~ 
en y. Dit betekent dat de geometrie en/of het materiaal van het substraat veranderd 
moet worden. 
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kd · I 
1, 

kd · 5 
1, 

0.3 

kdi , 10 

kdi , 15 

k 
di , 20 

k 
di , 200 

0.1 

0 2 4 6 8 10 

l3i 

Figuur P.1 : kd als functie van [3, voor verschillende waarden van y 
(y= 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 20. y=l/10 index getal) 

In figuur P.I wordt kt afhankelijk van f3 = ..!!:.._ uitgezet voor verschillende waarden 
dp 

van y = I_ . In figuur P.I is te zien dat het maximum van kt steeds groter wordt bij 
yp 

grotere waarden van y, maar het maximum wordt ook steeds smaller. Dat betekent dat 
kleine variaties van ~ bij toenemendey een steeds grotere fout in kt opleveren. 

P.2 Invloed van veranderingen 

In deze paragraaf zullen de ~ ' yen kt berekend worden in de volgende situaties: 
I. in geval van de preparaten van IKTS 
2. verbetering van de kt voor preparaten van IKTS door aanpassen van de substraat 

dikte 
3. verbetering van kt door aanpassen van de materiaal keuze van het substraat 

• titaanfolie als substraat 
• ander materiaal zodat y= I 
• ander materiaal zodat y=O.I 

P.2.I ~,yen kt in geval van de preparaten van IKTS 

Als de gegevens van de preparaten van IKTS ingevuld worden, levert dat ~ ' y en kt, 
zie hiervoor tabel P.I. 
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preparaat dp (J.tm) d (J.tm) Yp (GPa) Y (GPa) ~ 'Y ~ 
632/2 44 633 62.5 363 14.4 5.8 0.0017 
M40 105 630 62.5 363 6 5.8 0.0097 

Tabel P.l : De waarden {3, yen kd voor de preparaten van IKTS. 

In figuur P.2 wordt de~ als functie van~ uitgezet bij y=5.8, dit is het geval bij de 
preparaten van IKTS. 

k 

0.4 .------r--,-- --.-,---.,----, 

0.3 -

di , 58 0.2 r- -

0.1 r- -

OL_ __ _L~~==~====~' ------~ 
0 5 10 15 20 

13i 

Figuur P.2: kd alsfunctie van {3, met y=5.8, dit is het geval bij de preparaten van 
IKTS. 

P.2.2 ~ , yen kd, waarbij k<i verbeterd wordt door aanpassen van de substraat dikte. 

Voor beide preparaten van IKTS (zie vorige paragraaf) ligt de~ niet in de buurt van 
het maximum (~max=0.25 , ~.max=0 . 38) , zie figuur P.2. Stel ~=0.25 dat levert dan voor 
de dikte van het substraat: 

preparaat d berekend bij ~.max (J.tm) 
632/2 ll 
M40 26 

dit is te dun om er een preparaat van te maken, dus stel d=lOO J.lm, dan levert dit voor 
de verschillende preparaten: 

preparaat ~ k 
632/2 2.3 0.06 
M40 0.95 0.21 
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dit levert voor beide preparaten met deze dikten voor het substraat een grotere kJ op 
dan in het geval dat de dikte van het substraat niet veranderd wordt, zie tabel P.l . 

P.2.3 Verbetering van kd door aanpassen van de materiaal keuze van het substraat 

kd kan ook verbeterd worden door voor het substraat een ander materiaal te kiezen. Er 
worden hier verschillende mogelijkheden besproken: 

• titaanfolie als substraat 

• ander materiaal als substraat, zodat y = ~ gelijk aan I is 
yp 

• ander materiaal als substraat, zodat y = ~ gelijk aan 0.1 is 
yp 

P.2.3 .1 Titaanfolie als substraat 

Voor titaanfolie geldt Y=1 05 GPa, dat levert y=1 .68. Er zit dan een maximum in kJ bij 
~=0.4 en k!,max =0.32 (zie figuur P.3). 

0 2 4 6 

I\ 
8 10 

Figuur P.3: kd alsfunctie van {3, met y=/.68. 

Dit levert voor de verschillende preparaten voor de dikte van het titaanfolie: 

preparaat d (Jlm) 
632/2 18 
M40 42 
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P.2.3.2 Ander materiaal voor substraat, zodat y=l 

Stel er wordt een ander materiaal genomen voor het substraat en wel zodat r-1 . Dan 
geldt dat het maximum in k! te vinden is bij p=0.5 (kl,max=0.30) zie figuur P.4. Voor 
de diktes van het substraat geldt dan: 

O. l 

0 

preparaat 
632/2 
M40 

2 4 6 

Pi 

d (Jlm) 
22 
53 

8 JO 

Figuur P.4: kd alsfunctie van {3, met y=J . 

P.2.3.3 Ander materiaal voor substraat, zodat y=O.l 

Stel Yp=62.5 GPa en r-O.l . Dan geldt dus dat Y=6.25 GPa. kd is dan maximaal bij 
P=l.4 en kl,max=O. l7, zie figuur P.5. Dat levert dan voor de diktes van het substraat: 

preparaat d (Jlm) 
632/2 62 
M40 147 
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Figuur P.5: kd alsfunctie van {3, met y=O.l . 

De kJ in figuur P.5 loopt ook een stuk vlakker dan bij grotere~ ' (de kJ is wel kleiner). 
Dus variaties in ~ en y hebben minder grote gevolgen voor de fout in kJ en 
uiteindelijk voor de fout in d31 . 

Een materiaal met een elasticiteitsmodulus van 6.25 GPa (y=O.l) zou bijvoorbeeld een 
kunststof kunnen zijn, zie hiervoor tabel P.2. Een probleem hierbij is dat deze 
kunststof bij eventueel gebruik in een actuator ook inkt resistent moet zijn. Een ander 
probleem is dat het piëzomateriaal een sinterproces moet ondergaan als het al op het 
substraat zit. Bij dit sinterproces zijn temperaturen nodig die boven de 
smelttemperatuur van plastic liggen. 

materiaal Y (GPa) 
PXE59 62.5 (.l op polarisatierichting) 
titaanfolie 105 
koolstof 35 
glas 67 
aluminium 70 
messing 100 
diamant 1000 
Macor ® 65 
RVS 200 
kunststoffen: 
kaptonfolie ® 2.5 
veetra ® (LCP) 6.5 
PPS 19 

.. 
Tabel P.2: De elastzczteltsmodulus van enkele wlllekeurzge materialen. 
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P.J Discussie 

Om na te gaan of de veranderingen, die in de vorige paragraafvoorgesteld zijn, 
inderdaad een kleinere fout voor de berekende d31 zullen opleveren wordt in deze 
paragraaf de fout berekend van d31 voor de preparaten 632/2 en M40. Dit gebeurt 
eerst met aluminiumoxide als substraat en daarna met titaanfolie als substraat (zoals in 
paragraaf P.2.3.1 voorgesteld). 

• Als geldt: f (x ) =ciJ x;·, dan geldt voor de relatieve fout van f(x) [11] : 

N = ~(la, l~[ l 
• Voor de absolute fout van k<t geldt het volgende: 

M = ()kd ~ + ()kd ~/3 
d ar r <Jf3 

en voor de relatieve fout van yen p geldt: 

• d31 = ~ uk;1 x -2d~Ve~1 , dus voor de relatieve fout van d31 geldt: 

{P.3} 

{P.4} 

{P.5} 

~d31 -ll~u I IMd I 21Lix i2i~dP I ~~ V., { } 
ld311 -

1 ~+ - 1 
KI+- ~+ jdpi + -

1 IV., I P.
6 

• In geval van aluminiumoxide als substraat geldt: 
Y=363 GPa, ~Y=10 GPa, Yp=62.5 GPa en ~Yp=10 GPa 
en op de diktes ( d en dp) zit een fout van 1 0%. 

Dit levert voor beide preparaten: ~ = 0.2 en î~ = 0.1 

De fout in k<t is met behulp van Mathcad berekend en dat levert het volgende: 

preparaat d (Jlm) dp (Jlm) k<t ~k<t 
632/2 633 44 9.7x1o-J 3.6xto-j 
M40 630 105 1.7x10-j 6.6xl0-4 

Bij metingen aan de preparaten van IKTS geldt het volgende: 
voor de relatieve fout in u geldt: :::::0.4/5 
voor de relatieve fout in x geldt: :::::0.05/30 
voor de relatieve fout in dp geldt: :::::0.1 
voor de relatieve fout in Vet geldt: :::::0.01 /30 
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In totaallevert dit een relatieve fout voor preparaat 632/2 van L1l d 31l = 0.65 en 
d31 

voor preparaat M40: L1l d31l = 0.67 en dit is inderdaad dezelfde orde van grootte als 
d31 

we eerder hebben gezien. Deze fout is wel veel groter dan de gewenste fout van 
10%. 

• In geval van een titaanfolie als substraat geldt: 
Y=105 GPa, L1Y=10 GPa, Yp=62.5 GPa en L1Yp=10 GPa 
en op de diktes ( d en dp) zit een fout van 10%. 

Dit levert voor beide preparaten: ~ = 0.26 en ~ = 0.2 

De fout in kJ is met behulp van Mathcad berekend en dat levert het volgende: 

preparaat d (JJ.m) dp (JJ.m) kJ 
632/2 18 44 0.324 
M40 42 105 0.324 

Voor een preparaat met titaanfolie geldt het volgende: 
voor de relatieve fout in u geldt: =0.4/50 
voor de relatieve fout in x geldt: =0.05/30 
voor de relatieve fout in dp geldt: =0.1 
voor de relatieve fout in Ve1 geldt: =0.01/30 

L1kl 
0.014 
0.014 

In totaal levert dit een relatieve fout voor preparaat 632/2 en M40 van 

L1kl/kl 
0.044 
0.043 

L1l d31l = 0.24. De relatieve fout in d31 is nu nog steeds geen 10 %, maar is wel 
d31 

gehalveerd in vergelijking met de buipreparaten van IKTS met aluminiumoxide 
als substraat. Als nu ook de dikte van de piëzolaag homogener gemaakt kan 
worden, kan d31 nog nauwkeuriger bepaald worden. 

P.4 Conclusie 

Om de d31 nauwkeuriger te kunnen bepalen, kunnen er twee dingen veranderd 
worden: 

• geometrie preparaat 
• materiaal substraat 

Het ligt aan meerdere factoren bijvoorbeeld het maakproces van de piëzo welke 
veranderingen mogelijk zijn. Mijn kennis hierover is niet voldoende om hierover 
concreet te kunnen adviseren, maar er zijn in deze appendix wel een aantal 
mogelijkheden gegeven. Als titaanfolie als substraat genomen wordt, levert dit al een 
veel kleinere relatieve fout in d31 (24%) dan in het geval van de buigpreparaten 
(67%). Als nu ook de dikte van de piëzolaag homogener gemaakt kan worden, kan d31 
nog nauwkeuriger bepaald worden. 
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