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Ulttasonik merupakan sebutan daer.lh frekuensi suard yang lebih dari 20khz. 

Gelombang suara pada prinsipnya merupakan gelombang materi schingga dapat 

mcnggctarkan medium yang dilcwatinya. Proses ini dapat dimanfaatkan untuk 

membersibkan suatu pero10kaan dari lapisan kotor:m yang menempcl pada 

J><!nnukaan terse but. Untuk menghasi lkan efek pembersihan ) ang cultup kuat maka 

daya gelombang ultrasonik suatu luasan harus cukup kuat untuk mclepaskan Japi!>all 

kotor:m. 

Sccara prinsip gelombang ini dapat dihasilkan dengan menggetarkan suaru 

materi sehingga bergetar lebih dari 20000 gctaran petdctik. Untuk mcncapai hal 

tersebut digunakan trnnduscr ulttasonik, yang selama ini didasarkan pada dun cara 

kerja yaitu piczoelcktrik dan mngnetostrictive. Piezoclektrik adalah suatu bahan yang 

secara fisik dapat berubah beon1k jika dikenai suatu tegangan (juga sebaliknya), 

sehingga jika tegangan yang diberikan berubah-ubah cukup cepat maka materi 

piezoclektrik ini juga akan berubah bcntuk mengikuti tegangan tcrsebut. Dcngan 

mernberikan perubahan tegangan diatas 20000 kali petdctik maka matcri 

piczoelcktrik akan bergctar mcnghasilkan gelombang ultrasonik. Untuk meudapatkan 

daya yang cukup besar bisanya piezoclektrik disusun secara scri schingga 

mcnimbulkan pergcser&l yang lebib jauh. selain itu pada kenyataanya diperlukan 



kontrOI yang cukup nunit untuk mcndukung ke�a pie.ooelel:trik menghasilkan daya 

besar. 

Jenis yang kcdun, transduser magnctostrictivc sebenamya lebib dahulu ada sebelum 

tck.oologi pie7.oelcktrik ada. Transduscr ini memanfantkan sifat kemagnetan yang 

dapat ditimbulkan oleh arus pada suatu penghantat. Pada sua1'1 inti (dari bahan nikel) 

dililitkan kawat penghantar yang diberikan aru.� bolak-balik. Arus pada suatu arab 

akan mcnimbulkan medan magnet sesuai arah arus terse but, demikian jika arab an1s 

dibalik. 

Inti dari bahan magnctostrictivc nkan lx:rkontraksi akibat terkcna medan magnet yang 

bcrubab disekelilingnya Di bagian lain, dipasangkan membran yang dapat 

dipengaruhi efek kontraksi ini. Karcna arus yang diberikan berubah-ubah maka 

mcdan yang tin1bul akan mengikuti juga sehingga membran akan ikut berubah-ubah. 

Jika p.;rubahan ini cukup ccpat diatas 20000 kali perdetik maka membrm akhimya 

bergctar menghasilkan gdombang ultraSOnik. 

Kcdua jenis transduser diata� pada dasarnya masing-masing mempunyru 

kelebihan maupun kekurangan. Jenis tran.sduscr dengan da� piczoelektrik 

mempunyai cfisiensi yang cukup tinggi, sehinggn tidak banyak daya tcrbuang Ulltuk 

menghasilkan gelombang ultrasonik. Namun demikian biaya instnimen peugontrol 

maupun bahan pie7.oeh:ktrik dengan daya besar tidakJah scdikit knrena mcmbutuhkan 

teknologi tinggi yang tidak scderhana. Hal ini akan bcrlnku sebaliknya Ulltuk 

transduser dengan dasar magnetostrictive, efisiensinya rendah (hanya berkisar 30%) 
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namun biaya p�:ngadaan cukup rendah. Dalam pengopem.�ian t.ra.nsduser 

magnetosrrictivc: juga lebih banda!, karena tcrbuat dari bahan mas if yang cukup kuat. 

Karakterist.ikoya juga dapat benahan cukup lama setclah dioper.tSikan dalam jangka 

panjang. 

Untuk berbagai terapan ult.rasonik, jenis pic:-t.oclektrik lebih mendominasi, 

namun demikian jika mclibatkan suhu tinggi, tekanan, daya besar dan kondisi eskttcm 

yang lain maka jenis magnctostrictivc lc:bih dipilih terutama dari kesedcrhanaan 

sis tern dan materi lransduser yang mas if scbingga lebih kuat benahan. 

Dalam scbuah pember.;ih ultrasonik, transduser ultrasonik adalah bagian yang 

u tama scdangkan bagian lain hanyalab bagian pendukung untuk mcndapatkan basil 

optimal. Perancangan dan pembuatan bagian transduser dc:ngan da.�r pie-t.oclcJ.:trik 

adalah tidak disarankan karena kerumit.an dan kesulitan tcknisnya. sebi ngga mungkin 

akan lehih mudah dan murah untuk mcmbeli yang sudah jadi. Unn1k tujuan yang 

sama, jc:nis magnetostrictivc mungkin masih dapat dilakukan, namun temu deogan 

mcnyadari koosekucnsi rcndahnya efisicnsi transduser ini. Oengan elisicosi berkisar 

30% (atau kurang) maka misalnya ingin dihasilkan daya sebesar IOU Wart maka akan 

dibulWtkan nlasukan daya paling tidak 300 Watt. Elisicnsi dnpat dip�:rbumk oleh 

kondisi lingkungan yang tidak t.c:pat, misalnya suhu tiuggi atau dimensi perancangan 

yang kurang tepat. 
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