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As it is well known surface acoustic wave (SA W) devices implementing shear horirontal
(SH) waves can be used as sensor operating in liquid environment. They can be used to
determine such liquid properties as: viscosity, permittivity, conductivity and mass loading on
the sensor surjace. The influence oj number oj electrodes used in the interdigital transducers,
on sensor attenuation and sensitivity was considered. The utility oj various piezoelectric
materials as substrates jor liquid sensors was also tested. Three various materials were taken
into account: 36cyx LiTa03' 41 cYX LiNb03 and ss-rx LiNb03. Two types oj sensors
(wideband and narrowband) were made and examined.

WPROWADZENIE

W czujnikach z akustyczną falą powierzchniową pracujących w środowisku ciekłym
wykorzystuje się najczęściej fale typu SH (shear horizontal) [1-4]. Fale te charakteryzują się
tym, że mają składnik przesunięcia równoległy do powierzchni i prostopadły do kierunku
propagacji fali, nie mają zaś składowej pionowej. Rysunek 1 pokazuje propagację fali SH. W
kontakcie powierzchni czujnika z otoczeniem ciekłym fale tego rodzaju propagują z małym
tłumieniem. Na parametry fali wpływają właściwości ośrodka, który styka się z powierzchnią
płytki. Dlatego wykorzystuje się te rodzaje fal do badania pewnych właściwości cieczy takich
jak: przenikalność elektryczna, konduktywność czy lepkość, jak również do ultraczułej
detekcji masy selektywnie wiązanej przez powierzchniową warstwę absorbującą.

Przemieszczenie/~~=~
Kierunek propagac~

Rys.!. Propagacja fal SH (Propagation ofthe SH wave)
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l. PROJEKTY CZUJNIKÓW Z LINIAMI OPÓŹNIAJĄCYMI

W celu ograniczenia wpływu temperatury na dokładność czujnika, projekt wykonano
w formie dwóch linii opóźniających umieszczonych równolegle obok siebie na wspólnym
podłoźu piezoelektrycznym. Podczas projektowania założono, że linie będą przystosowane do
pracy w typowym układzie generacyjnym z dwoma torami (pomiarowym i odniesienia). Na
wyjściu takiego układu pojawia się sygnał o częstotliwości będący różnicą częstotliwości
sygnałów w obu torach.

Jakakolwiek zmiana warunków elektromechanicznych na powierzchni piezoelektryk a
powoduje zmianę prędkości fali powierzchniowej. W układzie generacyjnym powoduje to
zmianę częstotliwości drgań proporcjonalnie do zmian prędkości fali akustycznej [5]:

of == Ov favo
gdzie: Sv - zmiana prędkości w torze pomiarowym, fo, Vo - częstotliwość i prędkość fali
w torze odniesienia.

Projektowanie linii opóźniającej do zastosowań czujnikowych wymaga spełnienia szeregu
często sprzecznych wymagań. I tak np. dla uzyskania odpowiednio dużej czułości konieczne
jest zwiększenie częstotliwości środkowej oraz odległości między przetwornikami. To zaś
pociąga za sobą konieczność zmniejszenia szerokości pasma, w celu zmniejszenia liczby
modów dla których jednocześnie będzie spełniony warunek fazy i amplitudy. Można to
osiągnąć poprzez zwiększenia liczby elektrod w przetwornikach międzypalczastych, co z
kolei prowadzi do znacznego zwiększenia wpływu efektów drugiego rzędu na charakterystykę
linii. Ponadto należy uwzględnić impedancję we/wy i dopasowanie linii opóźniającej do
obwodów zewnętrznych.

W związku z tym po przeprowadzeniu szeregu symulacji komputerowych zdecydowano się
na wykonanie czujników w dwóch wariantach:
• linii szerokopasmowej o mniejszej czułości, mniej wrażliwej na efekty drugiego rzędu i

mniejszej efektywności przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną,
• linii wąskopasmowej o większej czułości, bardziej wrażliwej na efekty drugiego rzędu i

większej efektywności przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną.
Zestawienie podstawowych parametrów konstrukcyjnych czujników w obu wariantach
zawarto w tabeli l. W celu porównania właściwości różnych materiałów piezoelektrycznych
do konstrukcji czujników pracujących w środowisku ciekłym, projekty wykonano w taki
sposób, aby możliwe było zastosowanie trzech różnych podłoży.

TABELA 1
Typ linii Szerokopasmowa wąskopasmowa
Liczba elektrod 21 51
Apertura [mm] 2 . 1.8

Okres przetwornika [urn] 52.6 80
Odległość między środkami 5.5 7.5Iprzetworników [mm]

Obie struktury czujnikowe zaprojektowano w formie dwóch identycznych linii
opóźniających umieszczonych równolegle obok siebie na wspólnym podłożu
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piezoelektrycznym. Przestrzeń między przetwornikami wypełniono warstwą metalizacji.
Dzięki temu możliwe będzie badanie lepkości i gęstości cieczy, a jednocześnie zostanie
wyeliminowany wpływ konduktywności i przenikalności elektrycznej cieczy, co mogłoby
zafałszowywać wyniki pomiaru.

2. WYNIKI POMIARÓW STRUKTUR CZUJNIKOWYCH

Wyniki pomiarów zaprojektowanych linii szeroko i wąskopasmowych wykonanych na
różnych podłożach piezoelektrycznych przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Wyniki pomiarów linii opóźniających szeroko i wąskopasmowych wykonanych na różnych
podłożach (Results oj measurements oj wide and narrowband delay lines manujactured on various
substrates): a) 36°YX LiTa03, b) 41°YX LiNb03, c) 64°YX LiNb03

Dzięki zastosowaniu materiałów o dużej wartości współczynnika elektromechanicznego
tłumienie linii jest niewielkie i mieści się w zakresie lO-15dB. Różnice w częstotliwościach
środkowych linii wynikają z różnych prędkości fali dla różnych materiałów. W porównaniu z
przebiegami teoretycznymi widoczne są znaczne zniekształcenia charakterystyk
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amplitudowych w paśmie pracy linii oraz podniesienie poziomu sygnałów fałszywych poza
pasmem. Zniekształcenia te są szczególnie wyraźne w przypadku linii wykonanych na
podłożu 410yX LiNb03. Znacznie większe zniekształcenia występują w przypadku linii
wąskopasmowych, co wynika ze zwiększonej liczby elektrod w przetwornikach.
Zniekształcenia te są spowodowane przez efekty drugiego rzędu takie jak: interakcja fali
powierzchniowej z falami objętościowymi, odbicia międzyelektrodowe, sygnał trzeciego echa
i sygnał bezpośredni.
Dla sprawdzenia właściwości czujników w środowisku ciekłym wykonano pomiary
charakterystyk częstotliwościowych po naniesieniu na powierzchnię czujnika alkoholu
etylowego. Naniesienie cieczy na powierzchnię czujnika powoduje w większości przypadków
wzrost tłumienia linii o ok. 5+7dB. Zmiany częstotliwości wyznaczone na podstawie zmiany
fazy dla poszczególnych linii zawarto w tabeli 2.

TABELA 2
Podłoże 36°YX LiTa03 41°YX LiNb03 64°YX LiNb03
Pasmo linii Szerokie wąskie szerokie wąskie szerokie wąskie
f" [MHz] 78 51 83 55 85 56
M [MHz] 0.11 0.13 0.26 0.25 0.17 0.23
~flf() [%] 0.14 0.25 0.31 0.45 0.20 0.41

3. PODSUMOWANIE

Zgodnie z przewidywaniami linie wąskopasmowych charakteryzują się znacznie lepszą
czułością (względna zmiana częstotliwości jest ok. 1,5+2 razy większa w porównaniu z
liniami szerokopasmowymi). Największą czułość uzyskano dla czujnika wąskopasmowego
wykonanego na podłożu 4PYX LiNb03. Jednocześnie w tym przypadku występują
największe zniekształcenia charakterystyki amplitudowej spowodowane efektami drugiego
rzędu. W związku z tym do zastosowań praktycznych najlepiej nadają się czujniki wykonane
na podłożu 64°YX LiNb03, charakteryzujące się jednocześnie dużą czułością i niewielkimi
zniekształceniami charakterystyki amplitudowej.
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