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I.  INLEIDING 

De mens hoort elke dag geluid, maar dat geluid een fysisch 

verschijnsel is denkt men meestal niet over na. Men hoort 

geluid maar voelt het niet. Toch is het mogelijk door met 

gebruik van geluidsgolven objecten te laten zweven.  

A.  Toepassingsgebied 

Tijdens de assemblage van objecten op micrometerniveau, 

genaamd micro-assembly, zijn deze objecten onderhevig aan 

krachten die meestal verwaarloosd worden. Deze krachten zijn 

Van der Waals’ -, elektrostatische - en 

oppervlaktespanningskrachten [1]. Door deze krachten kan er 

schade optreden en kunnen ongewenste reacties plaatsvinden 

met het oppervlak. Om dit probleem op te lossen is het nodig 

om het object te leviteren zonder fysiek contact met eender 

welk oppervlak. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te 

realiseren zoals magnetische, optische, aerodynamische en 

akoestische levitatie. Micro-assembly met magnetische 

levitatie wordt reeds toegepast, maar heeft beperkingen 

aangezien het materiaal magnetisch moet zijn [2]. Akoestische 

levitatie heeft deze beperking niet aangezien deze techniek 

gebruik maakt van staande golven om 

objecten stabiel te leviteren op vaste punten.  

Met akoestische levitatie is het ook mogelijk 

om nieuwe combinaties van 

composietmaterialen te testen door deze te 

laten mengen zonder ongewenste reacties 

met een oppervlak. Ook ongekende 

materialen kunnen beter onderzocht worden. 

Een voorbeeld is het onderzoek naar de 

structuur van supergekoelde vloeistoffen. [3].   

B.  Principe 

In het algemeen wordt bij akoestische levitatie een transducer 

en reflector tegenover elkaar geplaatst. Om een resonant 

akoestisch veld te verkrijgen worden deze op een aantal keer 

de halve golflengte geplaatst zodat er staande golven 

ontstaan. Objecten kunnen dan blijven zweven in de 

drukknopen zoals te zien is in figuur 1. 

Om beweging te kunnen verkrijgen is het beter om de reflector 

te vervangen door een tweede transducer. 2D-beweging 

kandan verkregen worden door de fase tussen beide 

geluidsgolven, de afstand tussen beide bronnen en de 

oriëntatie van beide bronnen te regelen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef heeft als doel om de verschillende 

mogelijkheden en beperkingen van akoestische levitatie te 

onderzoeken. Het onderzoek kan opgesplitst worden in drie 

delen.  

In een eerste deel wordt de akoestische krachtwerking 

experimenteel bepaald en vergeleken met theoretische 

studies.  

Een tweede gedeelte bestaat uit de analyse van de gebruikte 

geluidsbronnen, namelijk piëzo-elektrische transducers.  

In het derde deel zal de mogelijkheid nagegaan worden om 

naast stabiele akoestische levitatie, het zwevend object ook 

een beweging in 2D te laten veroorzaken. Een testopstelling 

wordt daarbij uitgebouwd. 

III.  AANPAK EN RESULTATEN 

A.  Experimentele bepaling akoestische kracht 

 
Figuur 2: Experimentele bepaling akoestische kracht 

De akoestische kracht ��  die inwerkt op een object met een 

massa m werd bepaald door deze kracht zichtbaar te maken in 

de uitwijking � van een touw met een lengte �, zoals te zien is 

in figuur 2. De kracht kan dan bepaald worden: 
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Figuur 1: akoestische levitatie 
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Uit theoretische studies wordt bepaald dat de tijdsgemiddelde 

akoestische kracht ��	op één bepaalde positie in het 

akoestisch veld evenredig is met de derde macht van de straal 

a van het object [4]. Dit kan bevestigd worden met de 

experimentele bepaling (figuur 3). De stabiele en instabiele 

gebieden waren duidelijk zichtbaar (figuur 2). 

 

Figuur 3: Akoestische kracht in functie van de straal 

B.  Analyse piëzo-elektrische transducer 

Piëzo-elektrische transducers komen in de aanmerking voor 

akoestische levitatie omdat die werken op een gunstige 

frequentie voor deze toepassing (20-80 kHz). Een 

principetekening is te zien in figuur 4.  

 

Figuur 4: Doorsnede transducer [5] 

Om een piëzo-elektrische transducer te analyseren zal men 

vertrekken vanuit een vereenvoudigd elektromechanisch 

model. Het mechanisch model bestaat dan uit een massa (M) 

- veer (K) – demper (B) -model zoals in figuur 5.  

 

Figuur 5: Elektromechanisch model van een transducer 

Het mechanisch deel bestaat uit een externe kracht ��, 

trillingssnelheid ��	 en interne kracht ��. Het elektrische deel 

bestaat uit een weerstand 
�, capaciteit ��, voedingsspanning 

��  en stroom �. De verbinding tussen mechanisch en 

elektrisch gedeelte gebeurd via een overbrengingsverhouding 

N. Indien �� � 0	en 
� � 	∞ kunnen uit bovenstaand model 

verschillende transfertfuncties gevonden worden voor de 

impedantie ������ en het verband tussen spanning ��  en 

trillingssnelheid ��	  [6] : 
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Daarin is � � �� met � � 2�  en f de frequentie van de AC-

bron. De impedantie en trillingssnelheid zijn afhankelijk van de 

frequentie, met een dal voor de impedantie en een piek voor 

de trillingssnelheid bij de resonantiefrequentie �� � !� �⁄ .  

Metingen van vier verschillende transducers (figuur 6) 

bevestigen dat de impedantie van de transducer het laagst is 

bij de resonantiefrequentie. 

 

Figuur 6: Impedantie in functie van de frequentie 

C.  Beweging in 2D 

 

Figuur 7: Evenwichtssituatie bij vier transducers 

Beweging in 2D betekent dat de positie van de drukknopen 

geregeld moet worden. Het object zal zich dan meebewegen 

met de drukknopen.  
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In deze masterproef wordt gekozen om de positie van de 

knopen te variëren door de oriëntatie "	van vier transducers 

en de onderlinge afstand �	 te laten variëren, zie figuur 7. In z-

richting ontstaan staande golven waardoor de druk t.g.v. #	� 

overwonnen wordt door de akoestische druk #. In x-richting 

ontstaan twee even grote progressieve golven #� die zich net 

zoals in z-richting zullen samenstellen tot staande golven. Zo is 

ook in x-richting evenwicht mogelijk. Dit evenwicht zal er zijn 

indien voldaan wordt aan onderstaande vergelijkingen: 

�	 � $	
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Het komt er dus op neer om de afstanden �	 en	��  te regelen 

in functie van de hoek ". Dit kan met stappenmotoren. Een 

praktische opstelling is daarvoor ontworpen (figuur 8).  

 

Figuur 8: Praktische opstelling om beweging te veroorzaken 

IV.  CONCLUSIES 

De theorie rond akoestische drukvelden en akoestische 

krachtwerking is zeer complex. Daarom gaat men veel zaken 

gaan vereenvoudigen, maar dit mag niet te veel gedaan 

worden. Een piëzo-elektrische transducer mag bijvoorbeeld 

niet vereenvoudigd worden tot een puntbron. Ook gaat men 

de drukverdeling gaan lineariseren, terwijl bij hoge drukken de 

drukverdeling zich niet lineair zal gedragen. 

Uit het onderzoek blijkt dat stabiele akoestische levitatie voor 

vaste stoffen mogelijk is indien voldaan is aan volgende 

basisvoorwaarden: 

- De akoestische kracht van de transducers is groter 

dan de zwaartekracht van het object. 

- De golflengte is 2à3x groter dan de straal van het 

object 

Voor vloeistoffen is er een bijkomende voorwaarde dat de 

druk van de transducers niet zodanig groot is dat de vloeistof 

uiteen spat. 

Tijdens deze masterproef was het mogelijk om polystereen 

van ongeveer 0.01g en een straal van 2 mm stabiel te leviteren. 

In elke drukknoop kan een bol zweven. Beweging in 1D met 

deze bol is verwezenlijkt in zowel horizontale als verticale 

richting.  

De uitbreiding tot beweging in 2D is nog in opbouw, maar uit 

manuele testen en theoretische afleidingen blijkt dat de 

praktische opstelling succesvol zal zijn. Het zal mogelijk zijn om 

bijvoorbeeld het zwevend object een cirkel te laten 

beschrijven. 

Uit de analyse van de transducers blijkt dat geen enkele 

transducer eenzelfde resonantiefrequentie heeft. Dit betekent 

dat indien vier transducers tegelijk gevoed worden op één 

bepaalde frequentie er slechts één van de vier in resonantie 

zal zijn. 
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