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I.lnleiding.
I. 1

\l~;emeen.

Bij de ontwikkelinv, van de telefonie ontstond
de behoefte om een elektrisch signaal gedul'ende enige
tUd tf' vertraeen. Vool' de toen vel'eiste relatief korte vel'tl'agingstijd van enkele microseconden werden
elektrische ketens gebruikt (bijv. coaxiale kahel).
In de moderne elektrotechniek is het vaak
noodzakoelijk om cen elektrisch signaal eedurende enkele
f1Iill iseconden te vertrar,-en. rJ;n aan deze eis te voldoen
zijn de ultrasone vertragingslUnen ontwikkeld, waarbij
gebl'uik gemaakt wordt van het feit d<1t de voortplantinf:ssnelheid van mechanische trillin{;en (geluidsr;olven ) in €~n vast of vloeihaar medi.um onp,-eveer een
factor }CJS' kleiner is dan de voortplahtin~ssne'lheid
van een elektrisch si~naal in cen geleider.

tit vartr~el'7
~lQ\.ctrC:Sc.~
6i.~no..Q.l

""echQ.n,~he. t",~Ui.",
fig.

I.l

principeschema vertracingslijn.

Een vertragingslijn bestaat in principe uit
drie onderdelen. Ben elektromechanische omzetter
(tranSducer) zorg1. ervnor dat het te vertragen elektrische signaal wordt omgezet in een mechanische trilling. ileze rnechanische trillin{'; plant zich voort in
een {';eschikt vertragingsme<iium. \adat de vereiste vert r a {; i n g Vel' k l' e g e n is, w0 rd the t a k 0 est i s c he sign a a 1
toe~evoerd aan een tweedc elektromechanische omzetter,
die het sil~!laal weer omzet in de gewenste elektrische
trilling.
Als vertragingsmedia worden vaste en vloeibare
stoffen gebruikt, b~voorbeeld
kwartsglas, metalen,
kwik, water enz. Pi~zo-elektrische en ~agnetostrictieve
materialen worden als transducermateriaal gebruikt.
l\warts is van nature piczo-elektrisch en dus geschikt
als transdllcermateriaal. Enkele polykristallijne stoffen, zoals de keramische materialen bariumtitanaat en
100d7:irkoontitanaat, 7ijn uitf:esproken elektrostrictief,
d.w.?
de afmetingen veranderen met epn aangelegd elektrisch veld. Ze zijn ferro-elektrisch met een hoge remanente polarlsatie en ze kunnen permanent gepolariseerd
worden.

')

Ferromag-netische materialen, 70als jjzer, nikkpl,
en le~ering-en, en ferrieten ziin mag-netostrictief,
d ......· . 7 . de afmptin~en ver'anrlc>ren fTIet dp fTIag-netisatie ten~evolge van een aan~ele~ct ma~netisch veld.
leze veranrlerin{~ i~ onafhankel ijk van de ri chtinp; van het fTIagnetische
vfdd pn dus e(~n even funktie Vnn de veldsterkte. Om een
4uasi-lineair cffekt Le kr~g-en bU veranderineen van de
map;netische flux moet het transdllcermateriaal een kon!"'tante rnaf;netische v()/,rpolarisatie hebben. Om een {;root
map;netostrictie-effel<t Le krijg-en is het noodzakeli.ik, dat
de voorrllap;netisatie onp;eveer twee derde is van de verz;:}d i {'; i n I'; S ITI it {';n e tis a tie.
kohall

in dit onderzoek zUn metineen ftedaan aan vertrag i n{;s 1 i.inen van mangaa nnj kk e I, W<l;C1 rhi.i gebruik is gemaak t
Val)
m<l?,;netostrictieve transducers. Oak zijn er meting-en
~edaan aan vertraging·sli.inen van aluminium met bariumtitanet;lt transducers.

-3 -

l.:::

G~~cltieden''is en

tnepa<.;sin,n;en van

ultrasone vprtrap'"inr;s-

~~
Til den s rl (' t w e (' ,i c w ere 1d 0 () rio f': i ~ d eon t w i k k eli n ~
van ullrasone vertrar:il1r';slljnen pas gqcd or p;anp; gekomen.
Ze werden tOf'll p,'ebruij..t vo'>r I'll litairc doeleinden om in1'ormatip h1, radarsystern,.:l t;ideljjk tC' hcwaren.
In he t her,in werdel' vloei",tofl:.1nen ontwikkelrt
met eprst water en later kwik als medi.um. hwik hleek betere p:if:en:'i,I;i1pppn te hehhen spcr'ia;tl voor lange vertraf~ilJgsJ.jinen en ,,,-"rote bandhrPf?dtetl.
Later r.-inr; men er toe
over Or.1 '''Cif'te stofren~OA7?las f·n kwartsf~l<ls te r;f>bruiken.
PolYf~OIlf>n V:ln kwartsgla3 bll]kpn
Z8f'r r;eschi1<t te zijn voor
I:rote vertrap;inp;en. ten.;ill de vprl'w:ikhi"f: van 'hC't sienaal
I: e r i n f: b I 1if t .
~lct
vertl'ilfT,inr,sl1,1l1en l·psta;-,nde uit ef'll metalen
hilnrl of st.rip, welke nlf>fl zander Lezw:.t;tr kan opr'ollen in
spiraalvorm, kan rllcn oak J.anf'p vf'rtT"ilp'"in~stijden (cnkele
rni 11 iseronrJen) rca I i~,erpn.
Ultr:lsone vertrar,-ingslijncn worden toef~epa5t op
vele f~pbi.cdell van de plpkt.roterhniek, hl.~voorhee]d bij
rariarsystcif1C'f!, di{~i.talp en ;]f\aln,e:p rE'k.enmachine~, r:-orrelatietechnieken, kleurente1evisit', pulsvormenrle nctwerken,
"movillf: tar{~('t indicators" en ~ommUTlicC1ties~'5temen met
veel hanal(~n. lie! toepassinr;sf':chied wnrrlt stfH·ds r;roter.
Uok worden ze ~ebru:ikt bij het fysi ,,;ch onrlerzoek van akof'stische media.
Litpratllur
Gnschiedenis

1)

en

toepassinf':en.

Brockelshy C.F ..
Pall'rceman .J.'; .•
(~i.bson H ....... -----·--·----Ult.rasonir Pe],I)' Lipes,
PH'll,
I1nofdstukken 1 en It,.
London i l i f f e Hooks LUi.

;~»)\renher{'" David

L. ,-----lJltrasonic !lelay Lines, Journal
01' the
\COllstical -..,ociety 01
Amprica, vol.::'O, n r . l , .Jan. ]Q!48.

.

Toepassinr;en .
'))

0 v e r z i c}; t ~ art ike I - - - - - - U 1 t r' a

5 0 r; e
y (' r t raG i n t.? S 1 ij n en en
hun toepassinc in (i.-e televisic.
Ph i I i ps 1 e c I1n is c II l' ijd s (' h r i f t ,
.i r I': . ::' =j, 11 r . 1(). ] f) 61 .

I l : Ma~nptoctrictieve vprtraGin~slUnen.

,

Magnetnstricti£'.

')

l1ren{,:en we pC'n forromaf;lletisrh materiaal in een
rnar;ncti sel! veld. dan veranderen de afmetin'r;en van het
materLlai. Oit efrckt wonlt mal':netostl'ict ie r,enoemd.
:-Iet behulp van de theoric vall wei.ss kunliPn we het rjedra{r,
van een fprromar;nntisch JlIateriaal in een rIl3f';netisch veld
piausibel maken.
l·(>r-rornar;net..ische rnat.erialen, 70aL5 ij7C!'. nikkel,
kobalt en !lppit:dde ler;el'inr;en 1)psta;tn uit Z . ! " . '.H'iss{r,ebied.;es, <lit. zljn 5t.ukjcc. materia,t] waarin ,jf> plpktronenS I' i n v e k tor c n
e \" p n w ij dig : ~ p t- i c h t '/. i,! n. .r; 1 k r~ (> b i e d .i e i s rn a p;!let iscll vet-7,ad ir,: ...l. B"S(')IOll"' ..~n ·.riP een stuk oTl/,;prlluf':net i sef'rd lnateriaal, dan hestadl: liit uit ePIl verzamelinf': f':ebiedjes met vprschill,'ru!p rnal';Ilptisatlprichtinl,:en, en er
t.reedt naar' buiten f':pf'rJ werkin/,; 01'. !Jren{;en we dit stuk
mat e l' i a <i l i n p p n van n 11 I i ) ; IrJ f'; l' (](:ll end rn a r; n ,~ t i <; c h \' e 1 d ,
dan t r f' d e Tl (' r a C' 11 t ere p n vol r, r~ n S l' e v p r s i he lew and \' (~ r s c h u i v i n I'; p n. i r l' p \' P rs i bpI e wall d v (' l' ,,; c h 11 j vi n g (' n en b i,i e e n
zP"r sterk \-t,Id rotat.:'> van rna,<,;nPtisaticvpktorl'!l of'.
H
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fig.II.Ib:

\';and ve 1'5 chu i vi ne;
en rotatie.

111 fi;r.II.la is llet vl.'r-band tussen de rf'latieve
lelll';tpve.randf'rlJlt{ .\=SQ./t (>Tl de l1lar:netische veldsterkte If
uit{~('7.f>t v()or een nikkplstaai' ill pen axiaaJ
gericht magn P l:' t vel d. T n he t I'; e b i e d u \ \' ill 1 de k l' 0 mme z u lIe n de h e iss gehied,ies mel. ma{,;netisilt icvcktoren parallel aan het uitwendil';£' veld /'icli 1Jithreiden ten kostc van de antiparalI e I.~ I'; p b i cd j e 5 (1' P \' (' l' 5 i bel e wand ve r s c h u i v i n (,:, f if':. J I • 1 b) •
In llet p,'f'bied .\11 verscllUivt~n lip {,;ehied.sgrenzpn plotseling-;
deze verschuivin,,; kan nipt mept' teniet g-cdaan worden door
hef:nPTTlPIl van het veld foil liit 1,~.idt tot. het optrcden \"an
rernanent m.1.{,;nE:'tisl'le 0n m;Jr:notostrictie lirrpvcr'sihele
w;l!ldverschuivin{,;). Verdel'P t00n<ll'le van het veld leidt tot
rotatLe van de ma{~netisCl.t.icvf>k!c)T'ell van r.ehicd..ies. zorlat
dcze IIleer' parallel ;1;111 het uitld)lv!i!,;c veld gerictlt worden.

-5lJeschouwen we een gebied. waarvan de magnetisatierichting een hoek 9 maakt met de richting waarin de ~ wordt
gemeten. dan geldt de volgende kwantitatieve relatie:
~I ::: ~A As

( ur.'- e - Ih,)

e

Asib

(2-1)

de 1engteverandering bij verzadiging. (
=0(1. d.w.z. ale
de lengteverandering wordt gemeten in de richting van het
uitwendige magneetveld). :'Iet behulp van relatie \2-1) zien
we dat bij sterke toename van het veld de
toeneemt tot de
verzadigingswaarde As. want 9 nadert tot nul. }ie t en we de
lengteverandering loodrecht op de magnetisatierichting
\ t ransversaal effek t). dan i s S = 90 fl en:

A

~hQ.ns".=

-

AS/

2

• aangenomen dat

er geen volumeeffekt ie.

Beschouwen we een verzameling gebiedjes. die in de
maagdelijke toestand in het wilde weK georitinteerd zijn. dan
kunnen we een relatie analoog aan ~2-1) toepassen. n.l.:
~2-2)

e

cos~e is nu het gemiddelde van cos
over aIle gebiedjes.
Is het materiaal onge~agnetiseerd. dan is:
l

A

e

cos 1
== 1/)
en
= O.
Bij een zeer sterk veld wordt

e=

00 en

A=~.$

•

]Iestaat er in de maagdel,ike toestand een bepaalde
verdeling in de gebiedsori~ntaties. bijvoorbeeld ontetaan
door rek of warmtebehandeling in een magneetveld. dan
geldt de relatie:

(2-))
(cos~e~

heeft betrekking op de oorspronkelijke verdeling.
Ilier is ). dus direkt afhankelijk van de oorspronkelijk aanwezige verde1ing der or'itintaties. terw~il As een materiaalkonstante is.
~en eenkristal van nikkel heeft een voorkeur zich
spontaan te magnetiseren in de <lll)-richtingen.

As ::: A<lll)
Uij verzadigd polykristallijn materiaal komen aIle richtingen met dezelfde waarschijnlijkheid voor en geldt de formule
van Akulov (1930):

A polykr.

=

2/ 5 A(160) + )/5 \111>

(2-4)

Literatuur.
4)

college-handleiding l'rof.lJr.C.Zwikker.

5)

Bozorth H.!'l .• ---------------Ferromagnetiem.
~
v. ~ostrand Comp"

New York.

-62.2. Magnetostrictieve transducers.

,

2.2.1. Lineair magnetostrictie effekt.
Het verband tus~en de relatieve lengteverandering
b~! en de magnetisatie M is kwadratisch tfig.I1.2).
(2-5)
Hierbij is: M
a

=
=

magnetische polari~atie,
evenredigheidskonstante.

As
------r-~---I

I
I
I
I

I

~i-ctiM~Irr;;I'1f:sA::;t.:-----===..
~M

gNl¥) f

:
I
I

fig. 11.2:

als funktie van !'oJ.

een kleine verandering ~ 1I van de magneti~che
fluxdichthetd B voIgt met l:l = foH + M \lit relatie t2-5):
Dij

,
(2-6)
Veq~eli.iking

t2-6)
verandering in

"Rfl.

levert een lineair verband tussen de
en l1 Mal s ~ ~I« M.

llrengen we een ~tuk ferromagnetisch materiaal, bijv.
een staaf nikkel in een konstant magneetveld en superponeren
we op dit veld een wisselend veld met kleine amplitude, zodat Al:l~~B, dan heeft dit ook een wisselende lengteverandering
tot gevolg. Brengen we het konstante veld aan over een korte
afstand van de staaf, dan worden de periodieke lengteveranderingen over die kleine afstand opgewekt en ze planten zich
verder voort door de staaf als een mechanische golf. Dit is
het principe van de magneto~trictieve transducer, waarbij
een gedeelte van het akoestische vertraging~medium tbijv. de
staat' nikkel) als kern van de transducer wordt gebruikt.
Een maximale verandering van 01.11. als funk tie van A ~f krijgen
we als ;-'f !:: 0,7 :-Is (fig. 11.2). In het verband tus'sen ORII. en tv[
treedt bij M ~ 0,7 Ms een buigpunt Ope Uit l2-5J voIgt met

ls= a. ~1~ :

i~

T=

-7Differentieren van

l.r
bN l

(2-7) naar M levert:

oQ,~ _ ~ As .M
Q. J ""H'!
s

Uitdrukking (2-8)

is maximaal als M

(2-8)
~

0,7 M , dus:
s

•
f

(2-9)
Literatuur:

6)

Cohn

2.2.2.

l •.

I.,

e.a. ,----------Magnetostrictive delay line
for video signals.
I.H.E. Transactions on Component
Parts, ~larch 1958.

Lineaire transducervergelykingen.

In het voorgaande hebben we aangegeven hoe bij benade ring eRn lineair magnetostrictie effekt te verkrijgen is.
We beschouwen de magnetostrictieve omzetter alB een vierpool
met een elektrische (magnetische) ingang en een mechanische
uitgang. Hij de elektrische ingang vinden we indirekt de variabele ~rootheden: de magnetische veldsterkte H (::stroom 1)
en de magnetische fluxdichtheid B (klemspanning V:: R).
Bij de mechanische uitgang treden de rekspanning d en de
rek e Ope De differentiaal van de totale energie van het
systeem kunnen we alB voIgt schrijven:
dU = t1 de + lIdR + dQ

(2-10)

Hierbij is: Q = warmtehoeveelheid.
Bij snelle veranderingen van de variabelen van het systeem
mogen we dit aannemen als adiabatische toestandsveranderingen, dQ = 0 en 'vere;elijking (2-10) wordt:
dU = ([de + HdB

(2-11)

Verwaarlozen we de energiedissipatie in de transducer, dan
voIgt uit de wet van behoud van energie:

'dlJ O.
=

De noodzakelijke en voldoencte voorwaarde hiervoor is, als
de temperatuur T konstant is:

'(OH)
'be ~

=:

(~())
b~

e

(2-12)

De vergelijkingen worden bij lineaire veranderingen:
H =

~

=

all·U + a 12 .e
a 2l ·H

+

a 22 ·e

}

(2-13)

-8-

waarin:
a 1l

= (~~\

1/a
(

a
a
a
Uit

12
21
22

= (~~)l)
= (~~)e
= (~~)&

a

2.2.J.

bij konstante rek

)
fLe

e.

is de elasticiteitsmodulus

22

b ij k

t2-12) vo1gt a

Literatuur:

is de magnetische permeabiliteit

11

12

0

n s tan t e B.

= a 21 = magnetostrictie

Zie ref.l:

konstante h.

hfrlst.1.

G1ektromechanische koppe1ing.

Lossen we H en e op uit de vergelijkingen l2-lJ),
dan vinden we na ran~schikking
H

=

a

l1

(l-k 2 ).R

(a

+ - 12} (:$
a

22

(2-14)

cs
met

k2

12
=(aall
).H

+

= (a 12 )2
a

a
ll 22

Deze konstante k, de elektromechanische koppelfaktor, is
analoog aan de koppelfa~tor tU5sen twee elektrische circuits.
..
is de omzetter star ingeklemd, d.w.z. e = 0 en brengen we
een II aan, da~ is de opgenomen e1ektrische (magnetische)
>~

energi e:

U

=

1

~

aliR

2

en de mechanische energie is nul.

Herha1 en we het experimen t me t de omze t t er mechanis ch vrij,
d.w.z. 6 = 0, dan is de opgenomen elektrische (magnetische)
energie:
2

1

2 a11t1-k )i B

=

1

2

a 22

e

2

-

1

2

2

,en de mechanische energie
2 2

a11k R

.

De totale energie U =U 1 + U is onveranderd, maar een
·
k 2 1S
.
t 1n
-I2 h an1SC
.
h e energ1e.
.
f ' ra kt1e
o~geze
mec
Deze1fde fraktie wordt omgezet van mechanische in elektrische
energie als een verandering e wordt aangelegd bij H = O.

-9,r

De elektromechanis~he koppelfaktor is een fundamentele
eigenschap van het'~,transducerriateriaal; de waarde hangt
echter ook af van de p02arisatie van de magnetostrictieve
transducer. We moeten k
niet verwarren met het nuttig
effekt van een" omzetter. Ilet rendement is ook afhankelijk
van de interne verliezen en de externe mechanische belasting en houdt verband met de vermogens(energie-)stroom.
2

De k
van een magnetostrictieve omzetter kunnen we ook
als voIgt schrijven:
2
k2 = h

(p.) e

(2-15)

(Y)B

Literatuur:

Zie ref:l: hfdst.).

2.). Draadvertragingslijnen.

2.).1. Algemene beshrijving.
In fig.LI.) is een draadvertragingslijn schematisch
weergegeven.
I
~
,
VI:';.. pol.ei, "'~I'------"""'--.......
--e"', / voorpo 1ftrC:Sfl'ti«.

~

~

z ...cler

fig.II.):

~

J

V,t-tr4!.

ItlQc!'"M

U

o"t"'4,,~er

principe-schema draadvertragingslijn.

De zendtransducer bestaat uit een kleine spoel,
welke om het vertragingmedium gewikkeld is, en waarop het
te vertragen signaal gezet wordt. Om deze kleine spoel is
eem "grote" spoel gewikkeld, welke gevoed wordt met gelijkstroom en zorgt dat het gedeelte van het vertragingsmedium
dat deel uitmaakt van de transducer een konstante magnetische
v66rpolarisatie bezit. De zendtransducer. bekrachtigd met
bijvoorbeeld een stroompuls, wekt in de draad een longitudinale mechanische trilling op, die zich als een golf door de
draad voortplant en door de ontvangtransducer gedetecteerd
kan worden. De ontvanger heeft dezelfde constructie als de
zender. De vertragingstijd t wordt bepaald door de afstand d
tussen de transducers en de geluidssnelheid c, dus t = die.
Magnetostrictieve vertragingslijnen zijn passieve netwerken,
die een groot aantal gelijkstroom- of wisselstroompulsen
t ijdel ijk kunnen l;;lewaren. :)e vertragings t ijd is ins tel baar en
er kunnen meerdere ontvangtransducers toegepast worden. Ze
hebben een betrekkelijk eenvoudige structuur en zijn goedkoop
in vergelijking met vastestof- en vloeistoflijnen. Ze worden
veel toegepast voor het bewaren van digitale informatie,
welke in elektrische circuits wordt weergegeven door stroompulsen. Bij digitale rekenmachines heeft men te maken met
relatief lage frekwenties en kan men volstaan met kleinere
bandbreedten. Men gebruikt deze lijnen ook voor het coderen
en decoderen van pulsen en het meten van tijdvertraging.
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2.).2. Golfvergelijking.
We beschouwen een een-dimensionaal model. De
draad van magnetostrictief materiaal strekt zich uit langs
de x-as.(fig.II.4). De'transducers hebben tengevolge van
randeffekten e~n effektieve lengte 1, welke groter is dan
de geometrische lengte.
o",t "ft~spo~L

•
~--~
k

fig.II.4:

J

,

a.-~

0..

~1

d+t

een een-dimensionaal model.

De massa van een volume-element stellen wepdxdydz,
waarbij p de dichtheid van het materiaa1 is. Stel dat het
magnetische veld, dat ontstaat tengevolge van een stroom
door de windingen van de spoel, in de x-richting verloopt •.
Ve bewegingsvergelijking voor het volume-element luidt:

.P

~ _ do'
ot2. -

'h-x.

(2-16)

~ is de verplaatsine encS de rekspanning, die werkzaam is op
tet volume-element. Ue vergelijking (2-14) voor~ 1uidt in
een enigszins andere vorm:

~=

G=

~)e·~·H + lY)~' (, - {~t1) ~

(2-17)

2
rek e; en stel (Y)H=(Y)g(1-k )= elasticiteitsmodu1us
uX
.
2
bij konstante H.
De konstante k
is meestal klein t.o.v. een, en bij benadering
geldt: (Y)II'" (Y)B. Y.
Substitueren van vergelijking (2-17)

in l2-16) en delen door

Y levert:

r-~----:--------~

()1 ~.
b-x.1

.L

c2.

~

M:1

=

(t)Q. ~. "3 H
V

ox.

(2-18)

waarbij c = Y~' gelijk is aan de snelheid van de longitudina1e
geluidsgolf in het medium.
Vergelijking (2-18) is een standaard go1fvergelijking met een
inhomogene term, welke de magnetische veldsterkte H bevat.
Voor de oplossing van vergelijking (2-18), zie ref.7.
Literatuur:

7) Williams, Hoscoe C.------------Theory of magnetostrictive
delay lines for pulse and
continuous wave transmission.
I.H.E. Transactions on
Ultrasonics Engineering,
PGlJ,t;-7,1959.
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2.).). Pulstransmissie.
Op het moment t = 0 zetten we een stroom I op de
zendspoel (fig.II.5). Teneevolge van het door I opgewekte
magnetische veld wordt de draad over de lengte 1 gemagnetiseerd
en ontstaat een "rekpakketje" met een bepaalde amplitude en
lengte 1 (fig.II.5).(bij nikkel is er contractie.) Deze
mechanische puIs plant zich in de positieve x-richting en de
negatieve x-richting voort met halve amplitude en snelheid
c =~Y~'. Om elk punt van de draad te passeren heeft de puIs een
tijd t = llc nodig. Kwalitatief beschouwd is de ontstane mechanische verandering gelijk aan de eerste afgeleide van de stroom.

,

5troowt itl oze.ndspoel

___1_m_t_~eK _
~l-t/
I

:t
~V< It-l~
rh--- -t --- IIIl-----l__
I

~

L__ ~_~ __
~ ef I ct ~----.~
I

I

twu toptrtdQ "'lrQ.l(¥~l(l(t~jU"
ttn t. gdQ.

t

J

I

dOOfl ont\lltrl~5poe.t

onl\JAlte. tlu.~ ~

tv! OY'llvA~6poel
SQ,"~nd.LLcQ.~d~~pI\VlVli Wl~

fig.II.5:

eeIdealiseerde golfvormen geproduceerd door stroomI.
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Komt de mechanische puIs aan bij de ontvangtransducer met
effektieve lengte 1 en heeft de draad ter plaatse een mag~
netische v66rpolarisatie, dan ontstaat er tengevolge van
het inverse magnetostrictie effekt een magnetische fluxverandering. De door de ontvangspoel omvatte flux neemt
uniform toe als de mechanische puIs verder in de transducer
doordringt en neemt uniform af bij het verlaten van de transducer. De verandering van de fluxdichtheid B induceert in de
spoel een spanning, welke evenredig is met dH/dt. De uitgangsspanning iskwalitatief gelijk aan de tweede afgeleide
van de ingangsstroom. Hrengen we d~ stroom terug op de waarde
nul, dan wordt een mechanische puIs met tegengesteld teken
opgewekt. Een rechthoekige stroompuls heeft dus een "dubbele"
mechanische puIs tot gevolg. In werkelijkheid zijn de scherpe
kanten van aIle pulsen afgerond tengevolge van het feit dat
het magnetische veld zich uitstrekt ook buiten de grenzen van
de spoelen en de tijdkonstantenT= L/R van de spoelen.

ReK

lAYI(,E 'PULStlUult

fig.II,6:

golfvormen draadvertragingslijn als funktie van t.
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Maken we de pulsduur van de ingangsstroom korter dan bewegen
de twee delen van de "dubbele" mechanische puIs naar elkaar
toe. Maken we de pulsduur kleiner dan lie, dan neemt het oppervlak onder de golfvorm van de mechanische puIs af. Bestaat
het ingangssignaal uit een trein van pulsen, elke puIs met
optimale duur tic, dan is de hoogste pulsherhalingsfrekwentie
welke nog goed overgebracht wordt die, welke een sinusvormige
golfvorm met frekwentie c/2i tot gevolg heeft. De golflengte
in de draad is 21, zodat de lengte van de transducer gelijk is
aan een halve golflengte.

Literatuur:
zie ref.l), hfdst.6;
8) Rothbart A.,
Rosenberg L.-------------------A Theory of pulse transmission along a magnetostrictive delay line.
I.H.E.Transactions on
Ultrasonics Engineering,
PGUE-6, December 1957.
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2.4.

Metingen aan draadvertragingelijnen van mangaannikkel.

2.4.1. Beschrijving van de meetopetelling.
In figuur 11.6 is het schema van de gehruikte
meetopstelling weergegeven.

YtlO.T'.~
uOORf'cJM..

}""r.
mnm -S.....,.

(

IR::::::!J

/

.A

"12endspoel

J

1'uL.5
GEn•.... h

-.
fig.lI.6:

DUAL-BEAm

-...

05C.llLClSC.0fe

"r ontllAnj~rO el

>

IJeRSt.e. Rke.

I---

schema meetopetelling.

De Illagnetische v66rpolarisatie ter plaatse van de
zend- en de ontvangspoel wordt opgewekt door het magnetische
veld van twee spoelen, welke om de transducerepoelen gewikkeld zijn en waardoor een gelijkstroom van maximaal vier amp~res wordt gestuurd am een zo gunetig mogelijk strictieeffekt te krijgen. De pulegenerator (Philips G-M 2)14) levert
de benodigde wieselstroompuleen direkt aan de zendspoel. Om
een optimale mechanische puIs in het medium (MnNi-draad met
~ = 5,6 mm.) op te wekken ie een pulsduur van 4 microeeconden genomen. Ilet "rekpakketje" heeft ongeveer 4 microseconden nodig om een transducer te passeren. De puleherhalingsfrekwentie wordt steeds zo laag genomen dat er geen interferentie optreedt met mechanische pulsen, welke opgewekt
z\jn door voorgaande stroompulsen. De in de ontvangspoel geinduceerde spanningspule wordt via een versterkertrap (fig.
11.7) toegevoerd aan een twee-stralen oscilloecoop van het
type Tektronix 555. Ilet signaal dat op de zendepoel gedrukt
wordt, wordt eveneens aan de oscilloecoop toegevoerd. Up
deze oscilloscoop is het mogelijk om direkt de tijdvertraging
van het ontvangereignaal ten opzichte van het zendereignaal
zichtbaar te maken.
EF~
+250 \IoU:

~~
loopF

\I.t~fh'l~
\Je.I'tt.RA~. \.gn.

fig.II.7

~

---1~. ClsctUo9C OOP

IHA

"F

Versterkertrap,

spanningsversterking 20 X.

-152.4.2. Geluidssnelheid en dempingskonstante.
Bet proefmateriaal bestaat uit een staaf mangaannikkel met een diameter van 5,6 mm. Voor de metingen is
een staaf met een lengte van 1,5 meter genomen.
Samenstelling proefmateriaal:
element

Ni

Mn

Hg

Cu

5i

Fe

Co

C

5

<:1M ',«3 0,°1 o,~ 0,025 0,02 0,01'5 0,00<; 0,005
De geluidssnelheid wordt bepaald uit de afstand d
tussen de zend- en de ontvangspoel en de tijdvertraRing van
het ontvangsignaal t.o.v. het zendsignaal (fig.II.8a en
fig.II.8b:foto), welke op de oscilloscoop af te lezen is.
De snelheid van de longitudinale geluidsgolf is:
gew %
Q

cl =

,d/At.

rt'I

zendpuLs ~~JL-

--1'I--_ _---.~t

~

~

o .....f:u. pu1s

fig.IT.8a:

d
.:lot:

Vee

:

I

.. :
:

~

zendpuls en ontvangpuls.

Tr-

fig.IT.8b:

oscillogram

boven:
onder:

ontvangsignaal
zendsignaal, Ie afgeleide
stroompuls.
tijdbasis: l0;Lsec/schaaldeel
afstand. zender-ontvanRer + 30 c..m.

Uit een aantal metingen voIgt als gemiddelde waarde voor de
snelheid van longitudinale trillinffen in mangaannikkel:

cl

= 4,9(~

4%) km/sec.
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Voor de amplitude A van een
medium kunnen we schrijven:

mechani~che

= C.exp.(-t(x),
C = konstante;

A

waarin:

x
~

(2-19)

= voortplantingsrichting

=

golf in het

van de golf;

dempingskonstante.

Om ~ te bepalen wordt de amplitudeverzwakking over een afstand l gemeten.\fig.II.9).

1~'

~-:~~

I
. - - 1-----...
-x
0
+x
fig.II.9:

I

I

:t:2,
bepaling dempingskonstante ~.
XI

We zetten de ontvanger op afstand xl van de zender en bepalen
op de oscilloscoop de amplttude A
van het ontvangersignaal.
l
(2-20)
Vervolgens ver~chuiven we de ontvangspoel over een afstand
naar x
en bepalen A •
2
2
A

Uit

2 = C.exp.\-~x2)

(2-20)
A
A

(2-21)

en (2-21) voIgt voor de amplitude-verhouding:

2

(2-22)

l

we als we

Nemen we de logarithme van
meters opgeven:

~

=

I_.elOg(~2\

t

A

l

Neper/meter.

1-

t2-2J)

)

Uitgedrukt in dB/meter wordt
(2-24)

,
Bij deze meetmethode is de demping, welke eventueel bij de
transducers optreedt geelimineerd en heeft de dempingskonstante OC, bepaald volgens (2-2J) of (2-24), alleen
betrekking op de demping in het medium.
Uit een aantal metingen is een gemiddelde waarcte gevonden
voor de dempingskon~tante van mangaannikkel:

()( =

0,68 dB/mtr.

in

i
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2.4.). Absorptie van refleeties.
In de vori~e para~raaf hehben we aIleen de ~olf
besehouwd, welke in de~x-riehting loopt. Er loopt eehter
ook een golf in de -x-riehtin~. Oeze wordt tegen het linkeruiteinde van de proef'staaf teru~gekaat~t en passeert
eerst de zendspoel ~ellerKieverlies), dan de ontvanp,spoel
(energieverlies) en refleeteert vervol~ens tegen het reehteruiteinde van de proefstaaf enz.lfig.IT.q). De golf,
welke aanvankelijk direkt in de +x-riehting loopt, passeert
eerst de ontvangspoel, refleeteert dan tegen het reehteruiteinde, passeert aehtereenvolgen~,de ontvanF,spoel en de
zendspoel, refleeteert tegen het linkeruiteinde enz. Om
deie refleeties te onderdrukken is een absorberende stof
gemaakt, welke bestaat uit 66n dee I bijenwas, twee delen
tri-eresyl-fosfaat en twee delen polystyrol (kunsthars).
Dit mengsel wordt heet gemaakt en het vormt dan een zeer
viseeuze "~troperiF,e vloeistof", welke aangebraeht wordt
over een afstand vanilO em. op de beide uiteinden van de
proefstaaf (fig.Il.lO). Bij afkoelen tot kamertemperatuur
stolt de vloeistof en vormt een elastisehe laag om de uiteinden van de staaf.
I

I

I~I

figoII.IO:

~

'3 01 /1:.

~

I

I

:~

VertragingslUn met

Om de extra demping tengevolge van de ahsorberende stof tp
bepalen wordt de dempingskonstante ~ bepaald uit de verhouding van de amplitudes van:
golf a.welke reehtstreeks van de zender naar de ontvanger loapt (afgelegde weg x = 128 em.)
en golf b, welke de weg 2y + x + 2y = 172 em. afle~t.
De demping hestaat uit ririe delen
Ie: de demping in mangaannikkel;
2e: de demping t.g.v. het ahsorptiemateriaal;
)e: golf b ondervindt t.o.v. golf a extra demping bij
het passeren van de zend- en de ontvangtransdueer.
~vgl. meting van ~ in par. 2.4.2.)
De p,TOO t te van de derde h ijdrage word t in par.? 4 • ~. kwantitatief hepaaid en ze bedraagt ongeveer I dB voor zend- en
on tvangt ransrlueer samen. ! Ie t b I ijkt da t de demping afhankelijk is van de dikte van de laag absorptiemateriaal. Om
het absorptiemateriaal gelijkmatig op de uiteinden van de
proefstaaf aan te hrengen vullen we een koperen bui~je van
~esehikte afmetingen gedeeitelijk met het hete absorptiemateriaal en hrengen dit in zijn geheel aan om het uiteinde
van de proefstaaf.
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Dij afkoelen in een bak water stolt het absorptiemateriaal
en hecht vast aan de proef'staaf. llet koperen buisje kan
eventueel verwijderd worden door het even in een gasvlam te
brengen, waarna het van de proefstaaf afgeschoven kan worden.
Uit een aantal metinF,en vinden we voor de dempingskonstante:

dikte laag
abs. rna t.
in mm.

dempinF, t.{';.v.
MnNi + ahs. rna t .
ex in dH/mtr.

demping t.{';.v.
ahs.mat.
<X in dB/mtr.

'- 1 ,2

12, '3

11 ,6

. . . . J ,2

1~,4

17

.... 5,2

2'3,0

22,)

,7

De hier gegeven waarden van ~ gelden voor het g~va1 dat
het koperen buisje om het ahsorptiemateriaal zit en de
nauwkeurigheid bedraagt ongeveer
l~~. Me~ingen met en
zonder koperen buisje leveren kleine verschillen in de
bijbehorende waarden van ex.. :)eze vers chi 11 en z iin nie t reproctuceerbaar.

-lQ-

2.4.4. Hingvormige

draadvertra~ingslijn.

AU een geslaten ring van i'lnNi-draad met een gemiddelde omtrek van 64 em. plaatsen we de zendspoel en de ontvangspoel diametraal tev,enover elkaar. In de zendspoel
wordt weer een mechanische golf (~rekpakketje") opgewekt,
welke zich splitst in de golven a en b ("rekpakketjes" met
halve amplitude). (fig.II.ll).

fig.II.II:

ringvarmige vertragingslijn.

Aij de ontvangspoel komen nu de twee golven a en b gelijktijdig aan tafgelegde wev, is 12 c~.) en versterken elkaar.
Ze vervolgen ieder hun weg in tegenge~telde richtin~ en
na de ring nu helemaal doorlopen te hebhen ( totaal afgelegde weg is 12 + 64 = Q~ em.) worden ze weer in de ontvan~
transducer ~edetecteerd. In fig.lI.12 (oscillogram) zien we
de eerste vier in de ontvangspoel gedetecteerrle golven.
(afl;elegde wegen, resp. '{2, Q6, thO. :221~ em.)

fig.II.l2:

oscillogram, eerste vier in ontvangspoel
gedetecteerde golven; tj.idbasi~ 50r-sec./sch.dl.
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De amplitude-verhouding van de eerste twee gedetecteerde
golven levert een waarde voor de demping over 64 cm. Deze
bedraagt ongeveer 1,44 dB en bestaat uit de demping in het
MnNi en de extra verliezen van de golf bij het passeren van
de transducers. De bijctra~e van het MnNi tot de demping is met
behulp van de'metingen van par.2.'L2. :~~ N" ~ 0,68 dB/mtr,
u,64 x 0,68

=

1'1nl 1

0,44 dB.

De verliezen in de ontvan~- en zendtransdllcer samen bedragen dus ongeveer 1 dB.
Beschouwen we de 3e en volgende ~edetecteerde golven, dan
zien we dat de pulsduur steeds groter wordt bij een vaste
pulsduur van 4 ~sec. van de 5troompuls op de zendspoel.
De oorzaak hiervan is waarschijnl ijk het wegverschil van ongeveer 3,5 cm. tussen de binnen- en de buitenomtrek van de
ring.
Bedekken we de hele ring met een laag absorptiemateriaal,
dan vinden we bij een gemiddelde laagdikte van ongeveer 4mm.
voor ~ ongeveer 20 dB/mtr., hetgeen in overeenstemming is
met de metingen aan een rechte proefstaaf.lfig.II.l):oscillogram) .

fig.II.IJ:oscillogram, ring bedekt met laag absorptiemate~iaal, Ie en 2e in ontvangspoel gedetecteerde golven; tijdbasis 20,.w>ec/sch.dl.
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III.

Vertraging~lUnen

van Aluminium met elektrostrictieve

HaTiO)-tran~ducer5.

3.1. Inleiding en

be~chrijving

meetopstelling.

Voor een theoreti~che beschrijvin~ van het gedrag
van geluid~~olven in akoe~tische media en de eigenschappen van pitizo-elektrische tran5ducer~ verwijzen wij naar
het af~tudeerverslag van de Heer .J.Ii. J[endrik~ ("Heting van
demping in ultrasone vertragingslijnen speciaal van kwart~-·
glas").
In fig.III.l

is het schema van de meetopstelling gegeven.

'30\~tv-lt"'-

-'WIlL-

Sc.I,lCs.k.ch..q I

II
III

.JL

.t . . .,

?'nili p:>.
~1.4\,,~eVle.rcs1er
<;1'1 'l31'i

AlUminiuM -STllip
Si.. d. .... id.t!Il.L

tlo"'~e!>;1'l /

DUAL-BE"AM
OSCLLLOScqPe

Tel<TR~ntx

meetopstelling

--4.Mr-

r

..

-

....

5'5'5

I

TR;G(;£RSLGI'lIl'lL.

fig.III.l:

III

III

Al-~trip-vertraffingslijn.

De blokvormige spanning van de pulsgenerator wordt in een
golftreinschakeling omgezet in een pulsgemoduleerde draaggolf met een frekwentie van O,q MHz. De pulsgenerator levert
tevens een triggersignaal voor de oscilloscoop. ()p het
beeldscherm van de oscilloscoop maken we de signalen van de
zend- en de ontvangtransducer zichtbaar. J)e aluminium-strippen, welke onderzocht worden hebben de volgende afmetingen:
lenr;te: variabel van 50 cm.
dikte:

2

hoogte:

25 en 20 mm.

tot 2meter,

mm.,

De bariumtitanaat-transducer~ hebben zodanige afmetingen,
dat ze de gehele dwarsdoorsnede van de AI-strip kunnen bedekken (fir;.III.2). De transducers bezitten een elektrische
v66rpolarisatie en de dikte d i~ zo gcko7en, dat de transducer dikte-trillingen met een resonantie-frekwentie van
ongeveer 0,9 MHz. kan uitvoeren na bevestiging aao de vert ragings 1 iJn.
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De transducers worden met behulp van een laar;,je lJow Hesin
aan de strip bevestigd.

v
fit;.III.2:

HaTio)-transdu1;er.

3.2. Geluidssnelheid en

dempin~skonstante.

Twee soorten aluminium worden ver~eleken, n.l.
A12S en AI5lST. De tweede soort is mechanisch sterker
(vergelijkbaar met zacht staal) dan de eerste soort.
Samenstelling:
A12::i:
---

element
gewichts-

Al

Fe+Si

Cu

Zn

Nn

andere elementen

9~

(.1

0,1

0)1

0}O5

totAAt ~ 0,15

%
Al 51ST:
element

Al

p;ewichts- 9b.~

~

::ii

o.t -I,!l

Hg

Hn

O,Lj.o,% O,J,,-o,%

Fe

Ti

Cu

c,s

c,2

a,1

andere elementen

hbH'IL ~ 0,1'5

Uit een aantal metingen vinden we voor de snelheid van de
longitudinale trillingen de volgende waarden:
A12S

km/sec.

:

c~ ~

')

A15lST:

cC~

4,~

km/sec.

Deze waarden stemmen goed overeen met de waarden oPRe~even
door ~.P.Mason. Physical Acoustics and the Properties of
Solids, van Nostrand New York.
De meting van de dempingskonstante ~ geschiedt op dezelfde
wijze als aangegeven is in par.:2. lf.2. lIierbi.i worden strips
van verschillende lengten genomen en de verhouding van de
amplitudes van de ontvan~en signalen (fig.IIJ.'}:oscillogram)
levert voor ~ bij een frekwentie van O,Q MHz.:
Al2S
:
AI5l::iT:

ex. = '3,5
~ = 1,7

dB/mtr. ,
dB/rntr.

llierb~ ~ebruiken we telkens dezelfde transducers, welke
steeds zo goed mogelijk op dezelfde wijze aan de verschillende strippen bevesti~d worden.
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fig.II1.):oscillogram;
boven:
onder:

len~te vertragingslijn 1 meter,
tijdbasis 50~sec/sch.dl.
ontvangsignaal, 0,1 Volt/sch.dl.
zendsignaal,
2
Volt/~ch.ctl.

Het mechanisch sterkere materiaal, A151ST, heeft een
kleinere dempingskonstante, hetge~n in overeenstem~ing
is met de theorie.
Um ongewenste signalen, welke ontstaan bij reflectie van
de longitudinale trillingen aan de scherpe kanten van de
AI-strip (randeffekten), te onderdrukken brengen we Scotch
tape aan over de bovenkant en rte oncterkant over de gehele
lenete van de ~trip. (fig.III.lq

Fig.III.4:

ah~orberende

tape ter onderctrukking van

randeffekten.
Zijn, behalve de gehele boven- en oncterkant, de zijkanten
van de strip voor ongeveer 1/5 deel van het oppervlak
bedekt met tape, dan worden de ong-ewenste ~iRnalen sterk
onderdrukt, en bedraagt de dempingskonstante bij A12S
ongeveer 10 dB/mtr.

"
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IV. Slotopmerkingen.

Bij het in het voorgaande beschreven onderzoek
zijn steeds longitudinale trillingen toegepast. Draadvertragingslijnen met magnetostrictieve transducers zijn
eenvoudig te construeren, Ze z ijn niet zo geschikt: voor
hoge frekwenties. De lengte ! van de transducerspd~l is
bepalend voor de toe te passen frekwentie (par.2.).):
t.golflengte). Maken we
kleiner, dus de spoel korter. dan kunnen we de frekwentie groter maken tot een
praktische grens van oneeveer 1 MHz. Draadvertragingslijnen
worden. vanwege de ongeschiktheid voor hogere frekwenties,
weinig gebruikt voor televisieytoepassingen.(zie ref.)).
Om de constructie compact te houden kan men bij lange vertragingslijnen de draad opwikkelen tot een spiraal of een
schroeflijn. Bij toepassing van longitudinale trillingen
veroorzaakt het buigen van de draad echter een frekwentiedispersie en daardoor een vervorming van het signaal.
Men kan dan beter fT,ebruik make-n van torsie-trillingen,
welke ook nog een laeere voortplantingssnelheid hebben.
Door de draad stuurt men dan een gelijkstroom en een wisselend signaal op de zendspoel veroorzaakt een schroefvormig magnetisch veld met een wisselende spoed.
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Hij het onderzoek is weinig aandacht besteed aan
het rendement van de omzetting van elektrische in mechanische
energie in de transducers. De nauwkeurigheid van de metingen
van de dempingskonstante ~ is niet groot (15 %). Oorzaken
hiervan zijn: de zeer kleine amplitudes van de signalen,
welke op het scherm van de oscilloscoop gemeten moeten worden en de onnauwkeurigheid in de bepaling van de weglengteno
In de literatuur zijn geen waarden gevonden voor de demping
van het door ons onderzochte MnNi. Voor een buis (buitendiameter 3.2 mm., wanddikte 0,1 mm.) van zuiver nikkel
wordt opgegeven: ~ = 12 dB/mtr.
Bij de metingen aan aluminium-vertragingslijnen is
gebruik gemaakt van Dow Hesin-276-VQ (fa.~riffith.London)
als bindmiddel tussen de bariumtitanaat-transducers en het
aluminium. Om een eoede energie-overdracht te verkrijgen
moet de bindingslaag monomoleculair zijn, [)eze. bindingen
zijn moeilijk reproduceerbaar te maken. Indiumbindingen zijn
beter. De akoestische aanpassing transducer-binding-medium
is met indium veel beter te maken. Hierbij moeten transducermaterialen met een hOfT,e Curie-temperatuur gebruikt worden,
zoals bijvoorbeeld loodzirkoontitanaat. Aariumtitanaat heeft
een laag Curiepunt (120 gr.C.).Verhit men het materiaal
boven het Curiepunt dan verliest het de elektrische v66rpolarisatie. en is dus ongeschikt als transducer.
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Er zijn aluminium-strip-vertraRin~~lijnenontwikkeld met
een over de lengte variabele ctikte. Hiermee is het mogelijk om een variabele vertraging als funktie van de frekwent i e te verkr\iP,-en. iii erbij word t nu t ti~ Re bruik gemaak t
van de optredende frekwentie-ctispersie.
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