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Abstract: 

In this paper, a non-destructive experimental method based on ultrasonic through-transmission 
technique has been developed to measure phase velocity and attenuation of both compressional 
and shear waves. Two pairs of transducers are used for the measurements, one with center 
frequency of 5 MHz, and the other pair with center frequency of 10 MHz. The method is tested 
on the homogeneous material Polymethylmethacrylate (PMMA). The measurement results show 
a good agreement with published values in literature, hence, verifying the accuracy of the 
measurement method. In addition, the influences of temperature on acoustic parameters of the 
PMMA are experimentally studied and discussed. A small variation of approximately 3% is 
obtained for the phase velocity, whereas the temperature influence on the attenuation is 
considerably large, increasing 35% with an increase in temperature from 20℃ to 37℃. These 
acoustic properties and their temperature effects are essential and should be considered for 
designing ultrasound transducers. 
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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, phương pháp thực nghiệm không phá vỡ kết cấu dựa vào kỹ thuật truyền siêu 
âm được phát triển để đo vận tốc và độ suy giảm của sóng ngang và sóng dọc trong vật liệu. Hai 
cặp biến năng được sử dụng để đo đạc, một cặp với tần số trung tâm 5 MHz, cặp còn lại với tần 
số trung tâm 10 MHz. Phương pháp được kiểm tra trên vật liệu đồng chất 
Polymethylmethacrylate (PMMA). Những kết quả đo đạc trên PMMA cho thấy sự phù hợp với 
các kết quả đã công bố trên tạp chí, vì vậy, kiểm chứng được tính chính xác của hệ thống. Thêm 
vào đó, ảnh hưởng của nhiệt độ lên thông số âm thanh cũng được thảo luận. Một lượng biến đổi 
nhỏ, khoảng 3% cho vận tốc pha, trong khi ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự suy giảm âm lớn hơn 
nhiều, tăng 35% khi nhiệt độ thay đổi từ 20℃ đến 37℃. Những đặc tính âm thanh và ảnh hưởng 
của nhiệt độ lên thông số âm thanh là cần thiết và nên được xem xét khi chế tạo những biến năng 
siêu âm.  

         Từ khóa: Siêu âm; Sự suy giảm; Vận tốc pha; Ảnh hưởng của nhiệt độ; Phương pháp 
truyền siêu âm 


