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Samenvatting. 

Dit verslag handelt over de mogelijkheid PVDF folie te 

gebruiken als ontvangsttransducent voor ultrasone 

tomografie. 

Omdat de tomograaf een specifieke werking heeft, wordt 

hierop in de inleiding vrij diep ingegaan. 

Door literatuuronderzoek, kennis van derden en eigen 

metingen en ervaringen zijn de eigenschappen van PVDF, welke 

betrekking hebben op het gebruik ervan als ontvangst

transducent bestudeerd. Er wordt niet op de werking van PVDF 

ingegaan. 

Uit het onderzoek blijkt dat PVDF geschikt is als ontvangst

transducent voor ultrasone tomografie. 

Omdat de PVDF folie andere eigenschappen heeft dan de tot nu 

toe gebruikte keramische transducenten is er een nieuwe 

ingangstrap ontworpen om de PVDF transducent binnen het 

systeem van de tomograaf toe te passen. 
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1 Inleiding. 

In de vakgroep medische elektrotechniek (EME) van de T.U.E. 

wordt onderzoek verricht aan ultrasone transmissie 

tomografie. Dit is een techniek om afbeeldingen te maken van 

doorsneden van delen van het menselijk lichaam, met behulp 

van ultrageluid. Het apparaat waarmee zo'n afbeelding 

gemaakt wordt is de ultrasone transmissie tomograaf. Deze 

wordt in de volgende paragrafen beschreven [11. 

1.1 De ultrasone transmissie tomograaf. 

Om een tweedimensionale afbeelding van een lichaamsdeel te 

kunnen maken zijn in de tomograaf twee transducenten 

aanwezig. De eerste (de zendtransducent) zet een elektrische 

puls om in een geluidspuls. Nadat deze door het orgaan heen 

is gegaan, wordt deze puls door de tweede (de ontvangst

transducent) weer omgezet in een elektrisch signaal. Er 

wordt gebruik gemaakt van ultrageluid. Dit is geluid met een 

frequentie welke hoger is dan het menselijk oor kan horen. 

De tomograaf werkt met frequenties tussen 1 en 10 MHz. Omdat 

geluid van deze frequenties zich in lucht niet voort kan 

planten, moeten de zend- en ontvangsttransducenten via water 

kontakt maken met de patient. Dit wordt bereikt door de 

tomograaf in een waterbad op te stellen. Bij het ontvangen 

van een puls wordt de zender getriggerd zodat deze een 

nieuwe puls uitzendt. De tijd tussen twee pulsen is dus 

afhankelijk van de konstante geluidssnelheid in water en de 

snelheid van het geluid in het lichaamsdeel. 
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De verschillende weefsels in het af te beelden lichaamsdeel 
hebben verschillende akoestische eigenschappen. Deze zijn 

ender andere de lokale geluidsnelheid, de absorptie 
koefficient en de afgeleide van absorptie koefficient naar 
de frequentie. Door de looptijd van de geluidspuls. de 

afname van de amplitude en de verschuiving van de gemiddelde 

frequentie te meten, kan een afbeelding gemaakt worden van 

de drie verschillende akoestische parameters. Het 

lichaamsdeel wordt met een lineaire beweging van de 

transducenten gescanned. Een tweedimensionale afbeelding 
wordt gemaakt door het orgaan in verschillende richtingen te 
scannen (Figuur 1). De resultaten worden met behulp van een 

rekonstruktie algoritme door de komputer omgerekend naar een 
afbeelding van de doorsnede van het lichaamsdeel. 

pos,tll! nfcrmotll! 

INQu@ntie 

teller 

~~ ... 

pulsgen1!"11tcl' 

___ F~i=g.,..u.,..ur_ L _h~t sc~n_n~n _ v_a~ een obj ekt in de tomograaf. 
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1.2 Het verbeteren van de tomograaf. 

Sinds enige tijd is er een nieuw piezo-elektrisch materiaal 

in de handel verkrijgbaar, de PVDF folie. PVDF staat voor 

polyvinylideenfluoride. Dit materiaal is volgens de 

fabrikant breedbandig, waardoor de kwaliteit van de meting 

beter kan worden. 

Een tweede voordeel van de PVDF is dat het gemakkelijk in 

een array te plaatsen is. Hierdoor kan het scannen veel 

sneller gebeuren. 

Om de akoestische parameters goed te kunnen meten is een 

geluidspuls met zo veel mogelijk harmonischen gewenst. Deze 

wordt elektrisch benaderd door een korte puls (Figuur 2a). 

Er wordt er gewerkt met transducenten met een resonantie

frequentie van ca. 3.5 MHz. De tijdsduur van de elektrische 

puls is de halve periodetijd van de resonantiefrequentie 

Chier dus ca. 150 nanoseconde). De zendtransducent zet deze 

puls om in een geluidspuls, welke door het water en het 

lichaamsdeel gaat. hierna wordt deze door de ontvangst

transducent weer omgezet in een elektrisch signaal. Dit 

signaal bevat informatie over de afgelegde weg. Door 

resonantie van de keramische ontvangsttransducent blijft 

deze echter nog natrillen (Figuur 2b). Deze trillingen 

veroorzaken weer geluidsgolven en be1nvloeden de 

informatiedetektie nadelig. 

Het toepassen van PVDF folie kan hier verbetering in 

brengen, omdat deze kan werken bij andere frequenties dan de 

resonantiefrequentie. Hierdoor is het elektrisch signaal een 

betere weergave van de geluidgolf (Figuur 2c). 
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a b 

-

1 2 

Figuur 2. a: de elektrische puls. 

b: het signaal van de keramische transducent. 

1. informatie van de geluidgolf. 

2. uitslingeren door resonantie. 

c: het signaal van de PVDF transduce1.t. 

Door in plaats van het mechanische scannen. te meten met een 
ontvangstarray kan de meting veel sneller verricht worden 

zonder de lineaire verplaatsing (Figuur 3). Fouten welke 

ontstaan door de afwijkingen van mechanische aard worden 
hierdoor vermeden. 
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ontvangst • array 

! 

Figuur 3, het toepassen van een array 

ontvangsttransducenten. 

1.3 Het onderzoek aan PVDF folie. 

Het onderzoek is erop gericht de·keramische ontvangst

transducent te vervangen door een transducent van PVDF 

folie. Hiervoor worden de fysische eigenschappen van PVDF, 

de mechanische toepasbaarheid en de bruikbaarheid van het 

signaal getoetst. 
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2 De fysische eigenschappen van PVDF. 

De bruikbaarheid van PVDF wordt onderzocht door het 

bestuderen van de fysische eigenschappen ervan. Deze zijn: 

piezo-elektrische eigenschappen 

pyro-elektrische eigenschappen 

- resonantie 

bandbreedte 

- akoestische impedantie 

- elektrische impedantie 

temperatuurafhankelijkheid 

Tevens komen de mechanische uitvoering en de effektieve 

transducentbreedte aan de orde. 

2.1 Piezo-elektrische eigenschap. 

Een materiaal heeft de piezo-elektrische eigenschap wanneer 
het bij mechanische vervorming een elektrisch 

potentiaalverschil opwekt en het bij het aanleggen van een 

elektrisch potentiaalverschil mechanisch vervormt. Een 

piezo-elektrisch materiaal heeft een polarisatierichting (P) 

waardoor veel eigenschappen voor twee richtingen 

verschillend zijn. In de literatuur (2) zijn de eigen

schappen opgegeven voor de 1- en de 3-richting (Figuur 4). 

Omdat het geluid in het water zich als een drukgolf 

voortplant. is voor het gebruik als transducent de relatie 

tussen de druk en de uitgangsspanning van toepassing. De 
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fabrikant (21 geeft deze faktor (de elektro-mechanische 
koppelfaktor g~) voor de 3-richting: 

gD • -339E-3 {V/m}/{N/ml 

Deze faktor moet in een groot gebied konstant zijn. zodat 

een lineaire omzetting van druk in spanning ontstaat. 
Volgens de fabrikant is deze faktor over het gehele 

dynamische bereik konstant. De waarde van deze konstante is 

niet belangrijk omdat het rendement en de bundel
eigenschappen van de zendtransducent niet bekend zijn. 

3 

-1 

-3 

Figuur 4, richtingen in PVDF t.o.v. 

-------------~d~e~p~o~l~a:'.'._risatierichting. 
-----------~ 



- 13 -

2.2 Pyro-elektrische eigenschap. 

PVDF kent naast de piezo-elektrische ook de pyro-elektrische 

eigenschap. Dit houdt in dat de verandering van de 

temperatuur van de PVDF folie omgezet wordt in een 
elektrisch signaal. Dit signaal is altijd laagfrequent 

(maximaal ca. 10 Hz). zodat het gemakkelijk weggefilterd kan 

worden met behulp van een hoogdoorlaatfilter. 

2.3 Resonantie. 

Hoewel steeds wordt gesproken over de breedbandigheid van 

PVDF folie, is er wel sprake van een resonantiefrequentie. 
Resonantie treedt op wanneer er een staande golf van een 

halve golflengte ontstaat in de folie in de polarisatie 

richting. Ook bij alle oneven harmonischen treedt in 
Principe resonantie op. 

De resonantie frequentie (f,...) is afhankelijk van de dikte 

van de folie en wordt gegeven in de volgende formule (2): 

waarin c de geluidssnelheid in PVDF 
end de dikte van de folie is. 

Er wordt gebruik gernaakt van folie met een dikte van 28 

micrometer. hieruit volgt de resonantie frequentie: 

f~" - 2.2E+3 / 2 * 28E-6 • 39.3 MHz 
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Resonantie speelt echter geen rol. doordat de frequenties 
welke in de tomograaf gebruikt worden veel lager zijn dan de 

resonantiefrequentie. In dit gebied is de overdracht line
air. 

2.4 Bandbreedte. 

De bandbreedte is door de fabrikant gegeven [2]. en bedraagt 
(onbelast): 

laagste frequentie f. < lE-2 Hz en 

hoogste frequentie fh > lE+lO Hz. 

De laagste frequentie is door de aard van de inwendige impe
dantie afhankelijk van de belasting (Zie paragraaf 2.6). De 
resonantie is sterk onderdrukt door de lage elasticiteit van 
de folie. Hierdoor is de qualiteitsfaktor Q laag. De faktor 
Q is niet door de fabrikant gegeven. 

2.5 Akoestische impedantie. 

De fabrikant van de PVDF folie geeft zowel de geluidssnel

heid als akoestische impedantie van PVDF en PZT (het materi
aal van de keramische transducent) [21. deze zijn gegeven in 
tabe 1 1 (B lz. 15) . 
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geluid- ak. imp. Za I faktor p 
snelheid c (ten opzichte van water) 

1.5E-3 m/s 0.0 1.0 
2.2E-3 m/s 0.43 1.8E3 kg/m~ 

3.2E-3 m/s 0.88 7 . 5E3 kg 1111 

Tabel 1, akoestische impedantie van PZT en PVDF 
ten opzichte van water. 

Het voordeel van de lage akoestische impedantie is dater 

minder reflekties en vervorming ontstaan. 

2.6 Elektrische impedantie. 

Omdat de PVDF folie gebruikt wordt bij veel lagere frequen

ties dan de resonantie frequentie is het resonantie gedrag 

niet aan de orde. De folie gedraagt zich dan als een conden 

sator [2]. De capaciteit hangt af van de dikte van de folie 

en het effektieve oppervlak van de metaallagen. Voor de dik 

te van 28 micrometer is de capaciteit 379 picofarad per 

vierkante centimeter. Het effektieve oppervlak van de strook 

is ca. 14 X 1 millimeter (zie paragraaf 2.8). Deze afmeting 

is in praktijk moeilijk exakt te maken, zodat 0.5 mn marge 

wordt berekend. De capaciteit (C) is dan: 

_C_=__l.4 * 0.1 * 379£-12 = 53E-12 ± 2.BE-12 F. 
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Deze capaciteit vormt met de ingangsweerstand van de ver

sterker (R) een hoogdoorlaatfilter. De kantelfrequentie 

hiervan wordt berekend met de volgende formule: 

f • l / ( 2 * ,,,. * R * C) . 

2.7 Mechanische uitvoering. 

De PVDF folie waarmee is g~werkt is de DT1-028K Kynar piezo 

folie van de fabrikant Penwalt. Het is een kunststof folie 

met het formaat 45 * 20 mjllimeter, 28 micrometer dik. Hier

op is aan beide zijden een metaallaag aangebracht. Deze is 

als zilverinkt op de folie aangebracht (Figuur 5). De aan

sluitingen kunnen niet gesoldeerd worden omdat de folie niet 

bestand is tegen temperaturen boven 80°C. De laagste tempe

ratuur waarmee gesoldeerd kan worden is ca. 100°C. 

Om de folie als transducent te kunnen gebruiken moet deze 

vlak zijn en loodrecht op de richting van de geluidsgolf 

staan. Dit is gerealiseerd door de folie in een diaraam te 

spannen. 
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~VOOR 

~ ACHTER 

Figuur 5, gemetaliseerd oppervlak van PVDF folie. 

VOOR 

ACHTER 

figuur 6, patroon voor het isoleren van een strook. 
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2.8 Effektieve transducentbreedte. 

Het is de bedoeling om de PVDF folie in een array te gaan 

gebruiken. Het oplossend vermogen van dit array hangt af van 

de hartafstand van de ontvangstelementen, de breedte van ~~n 

element beperkt. De exakte maat is op dit moment nog niet te 

bepalen. Om een indruk te krijgen over de relatie tussen de 

breedte van de strook en de afgegeven spanning is hier een 

meting aan gedaan (Zie 3.1.4). Omdat er voor de experimenten 

een maat gekozen moet worden, is hiervoor ca. 14 bij 1 mil

limeter genomen. Deze strook wordt door het verwijderen van 

de metaallaag volgens een bepaald patroon gerealiseerd (Fi

guur 6) . 
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2.9 Temperatuurafhankelijkheid. 

De temperatuurafhankelijkheid van het piezo-elektrische ei

genschap is afhankelijk van de richting waarin de mechani

sche vervorming plaats vindt. Deze is in figuur 7 gegeven 

voor de -3-richting. De temperatuurafhankelijkheid is erg 
gering [2]. Omdat voor het komfort van de patient de tempe

ratuur van het water altijd dezelfde moet zijn, is het 

belang van de temperatuurafhankelijkheid niet groot. 

g33 
I U ♦ ■ W ft O O I I I■ u* I ■ 

0+---....--------------
-200 -100 0 l>O 

_t~ ("Cl 

Figuur 7, temperatuurafhankelijkheid van PVDF,3l. 



- 20 -

3 Meten aan PVDF. 

Om de bruikbaarheid van PVDF folie aan te tonen en een sig

naalversterker te ontwerpen zijn er een aantal metingen 

verricht. Er is gemeten onder dezelfde omstandigheden als 

waarin de folie in de tomograaf moet worden toegepast. Dit 

is dus onder water (Figuur 8). Bij de eerste metingen hebben 

zich enkele problemen voorgedaan (Hoofdstuk 4). 

coax kabel statief 
oscillo

scoop. 

funktie -
gen. 

-----

wa er glozen bak 

A--lr---koperplaa t 

zend PVDF 
transducent 

Figuur 8, de meetopstelling. 

De volgende instrumenten zijn gebruikt: 

Oscilloscoop 

Funktie generator 
Zendtransducent 

TEKTRONIX 7603 

WAVETEK model 164 
3.5 MHz type 

Hoewel een oscilloscoop niet het nauwkeurigste instrument 

is, biedt deze inzicht in de vonn van signalen. Dit kan de 

interpretatie van een meting veranderen. De afleesfouten 

zijn kleiner dan 10 % voor waarden boven 10 mV. 
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3.1 Meetplan. 

Om een geschikte ingangstrap te kunnen ontwerpen, is het 

nodig de inwendige impedantie van de folie te meten. Verder 

is het wenselijk de invloed op het uitgangssignaal van ver

schillende parameters te meten, deze parameters zijn: 

- zendamplitude 

- temperatuur 

- frequentie 

breedte van de PVDF strook 

3.1.1 Zendamplitude. 

Bij deze meting wordt er van uitgegaan dat de zendtransdu

cent het elektrische signaal lineair omzet in een geluid

druk. Wanneer nu de zend- en ontvangstamplitude zich lineair 
verhouden, is dus de omzetting van geluiddruk naar elek

trisch signaal ook lineair. De verwachting is dat de zend

en ontvangstamplitude zich inderdaad lineair verhouden omdat 

de fabrikant voor de omzetting van geluiddruk naar elektri

sch signaal een konstante faktor opgeeft voor het hele dyna

mische bereik. 

De meting is verricht met een versterker. Verder is de me

ting verdeeld in twee delen. welke in verschillende opstel

lingen zijn gemeten. Dit omdat het dynamisch bereik van de 

opstellingen elkaar aanvullen. Het verschil tussen de twee 
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meetseries is veroorzaakt door de verschillende opstelling 

van de transducenten. De meetresultaten staan in tabel 3. 

Hiermee is de lineariteit aangetoond. 

Uzend(V) Uontvang(mV) verhouding 

0.5 12 24.0E-3 

1 24 24.0E-3 

2 48 24.0E-3 

3 73 24.3E-3 

4 95 23.8E-3 

5 120 24.0E-3 

2.6 110 42.3E-3 

8.0 330 41.2E-3 

26 1.10 42 .3E-3 

80 3.05 38. lE-3* 

Tabel 3. Verhouding zend- en ontvangstamplitude. 

* Bij de laatste waarde loopt de versterker 

vast. 
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3.1.2 Frequentieafhankelijkheid. 

In paragraaf 2.5 is aangegeven dat de piezoelektrische wer

king in het gebied waar de tomograaf werkt onafhankelijk is 
van de frequentie. De frequentieafhankelijkheid is in bet 

systeem van de tomograaf niet te meten omdat een zendtrans
ducent alleen bij de resonantiefrequentie goed werkt. Het 

uitwisselen ven zendtransducenten met verschillende resonan
tiefrequenties is zinloos omdat elke transducent een ander 

rendement en andere bundeleigenschappen heeft. 

3.1.3 De impedantie. 

In paragraaf 2.6 is de capaciteit van een experimenteer
strook berekend (C • 53 ± 28 PF). Om deze capaciteit te me
ten wordt de folie belast met de oscilloscoop en een paral
lel capaciteit (Figuur 9). De gemeten waarden staan in tabel 
2 (Blz. 24). 

E C Rm Cm 

Figuur 9, Meetschakeling. 

Cm-= 20 pF 
Rm • 1 MQ 

Ct - Cm+ C 
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nr Ct(pF) Um(mV) 

1 20 25 

2 42 22 

3 67 20 

4 88 19 

5 140 16 

6 170 15 

7 200 14 

8 240 13 

9 350 11 

Tabel 2, meetwaarden bepaling van de inwendige impedantie. 

Zt • 1 /(j * w * Ct) 
Zt - 1 /(j * 2 * 3.14 * Ct) 

De meetwaarden van Um zijn tegen Zt in grafiek gezet (Figuur 
10) . 



Um (V) 
26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

-12 

10 
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T 200 400 600 aao 1000 1200 1400 1soo ,aoo 2000 1200 2400 

Figuur 10, Um als funktie van Zt. 

Berekening: 

De bronspanning E kan uit de grafiek geschat worden, 
E - 26 mV. De reele ingangsweerstand van de oscilloscoop 

,,. 
Zm (i-j .o.) 

(1 MS2) wordt verwaarloosd. De belasting van de folie (Ct) is 
dan de som van de aangelegde capaciteit (C) en de inwendige 
capaciteit van de oscilloscoop (Cm). Er geldt: 

Ct= (C + Cm) 
Zi • 1 / (j * w * Ci) 

EI Um• Zm / (Zi + Zm) 

• 1 / { 1 + ( Ct / Ci) } 

Ci - Ct/ {(lhn / E) - 1} 



- 26 -

Uit de metingen is Cite berekenen: 

Cil • 500 pf 

Ci2-= 231 pf 

Ci3 • 223 pf 

Ci4 = 238 pf 

Ci5 • 224 pf 

Ci6 .., 232 pf 

Ci7 • 273 pf 

Ci8 • 240 pf 

Ci9 • 257 pf 

De nauwkeurigheid van de metingen afzonderlijk is niet groot 

(door tolerantie van condensatoren en afleesfouten). maar 
wordt verbeterd door de gemiddelde Cite bepalen (Cil wordt 
niet meegenomen in de berekening orndat de afwijking erg 

groot is). 

Ci(gem) • 240 ± 20 pf. 

Deze waarde wijkt af van de berekende waarde van Ci 

(• 53 ± 28 pf). Het ontstaan van-de afwijking is niet be

kend, maar voor het ontwerpen van de ingangstrap wordt de 

waarde Ci= 240 pF gebruikt. 

3.1.4 Transducentbreedte. 

In paragraaf 2.8 is opgemerkt dat de ontvangsttransducent 

een bepaalde breedte moet hebben. Deze elementbreedte moet 

klein zijn maar er moet wel signaal over blijven. Er is ge

probeerd de relatie tussen de strookbreedte van de PVDf fo-
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lie en het signaal te bepalen. Omdat de opstelling mecha

nisch niet perfekt is. is de reproduceerbaarheid van meting 

niet gegarandeerd. Voor het maken van de patronen op de fo

lie zou een ets-proc~d~ ideaal zijn. Omdat dat niet voor 

handen is. wordt de metaallaag met behulp van een kunststof 

stift weggekrast. Dit gaat niet zo nauwkeurig (± 0.5 DIil). 

maar de meting geeft de orde van grootte weer van de afhan

kelijkheid van het signaal van de transducentbreedte. De 

resultaten staan in tabel 4 (Blz. 28). 

strookbreedte(mrn) spanning(mV) 

8 120 

4 60 

2 40 

1 35 

Tabel 4, relatie strookbreedte - signaal. 

Deze waarden (met de tolerantie) zijn in figuur 11 in gra

fiek gezet. 
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Figuur 11. de uitgangsspanning als funktie van 

de strookbreedte. 

Het verloop van de grafiek is door de onnauwkeurigheid van 
de meting niet direkt duidelijk. Er zijn echter twee gege
vens: 

1.bij een breedte van nul is de spanning nul. 
2. Bij een oneindige breedte is de spanning 

een konstante waarde. 

Waarschijnlijk geeft de kromme in de grafiek de vorm van het 
verloop aan. 

3.1.5 Temperatuurafhankelijkheid. 

Er is geprobeerd de ternperatuurafhankelijkheid te meten, 

maar door de lange tijd tussen de metingen (tijd die nodig 
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is om het water te verwannen of af te laten koelen) ver
schuiven de transducenten ten opzichte van elkaar (Dit komt 

door trillingen in het laboratorium), waardoor de meetwaar

den geen goede relatie beschrijven. Het is zinloos om de 

meetwaarden te vermelden. Er kan echter op grond van de the
oretische gegevens (zie paragraaf 2.9) vanuit gegaan worden 

dat de temperatuurinvloed voor de toepassing in de tomograaf 
nihil is. 
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4 Problemen bij het meten aan PVDF. 

Tijdens de eerste metingen deden zich diverse problemen 
voor. De belangrijkste zijn: 

- het aansluiten van de folie 

- de metaallaag van de PVDF folie lost langzaam op 
in water 

- het ontvangen van signaal zonder dat 

de transducent aangesloten is 
het ontvangen van trillingen en hoorbaar geluid 

Deze problemen en hun oplossingen worden besproken. 

4.1 Het aansluiten van PVDF folie. 

Het aansluiten van de PVDF folie is een probleem omdat sol

deren niet mogelijk is (Zie paragraaf 2.7) .Een alternatief 
biedt elektrisch geleidende lijm. Deze lijm geleidt goed, 

maar door de stugheid van de coaxkabel en het kleine kontak
toppervlak is de verbinding in praktijk erg kwetsbaar. Een 

mechanische versteviging is noodzakelijk. Deze is gereali

seerd door stukjes draad met harde kern aan de coaxkabel te 

solderen, deze door aansluitvlakken van de folie te prikken 

en vervolgens om te buigen zodat de folie tussen de draad 
geklemd wordt. Aan de kant van het kontakt wordt de draad 
met geleidende lijm gelijmd, aan de andere kant met hobby

ljj_!n JFj guur 12) . 
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I 1Er is ook geexperimenteerd met een klemmende verbinding, 
maar hjerbjj kan de folie niet ge1soleerd worden t.o.v. het I 

water, zodat deze methode niet meer gebruikt wordt. 

aansluitdraad 
-- . 

hobby-lijm 
zilverlijm 

___ J metaallaag 

PVDF 

Figuur 12, het aansluiten van de folie. 

4.2 Het coaten van de folie. 

Tijdens de eerste proeven zijn twee opmerkelijke verschijn
selen gekonstateerd. Het eerste is dater ook bij afwezig

heid van een PVDF transducent. wel een spanning gemeten 
werd. Dit signaal is overal in de waterbak ongeveer kon

stant. Oorzaken kunnen zijn: het ontvangen van elektro-mag

netische golven welke door de aansluitingen in het water 
ontvangen worden of geleiding van het elektrisch signaal van 

de zendtransducent door het water. 
Het tweede verschijnsel is dat de metaallaag van de PVDF 

folie langzaam oplost in het water. 
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Het eerste probleem is grotendeels opgelost door een geaarde 
koperplaat in het water te zetten. Hiermee wordt het effekt 
kleiner maar niet geheel weggenomen. Om het tweede ver
schijnsel op te lossen en het eerste ook beter te verhelpen 

moet de folie gecoat worden. Dit kan met krylonspray. Deze 

spray laat zich in egaal aanbrengen en tast de metaallaag 

niet aan. Bij het opdrogen blijft de folie mooi vlak. De 

veranderingen van de akoestische eigenschappen zijn niet 

bepaald, maar er zijn geen nadelige gevolgen ondervonden. De 
waterbestendigheid op de lange duur moet nog aangetoond wor
den. 

Voordat tot deze oplossing is gekomen zijn andere methoden 
geprobeerd: 

A. Het coaten van de folie met behulp van tape. 

Een tape welke iets breder dan de folie en watervast is, 

is de M3 copieertape. Hiermee ontstaat een op het eerste 

gezicht vlakke transducent, welke in het water echter 
krom trekt. 

B. Het coaten van de folie met behulp van siliconespray. 

Deze spray bezit een oplosmiddel waarin de metaallaag 

zich verspreidt. Hierdoor ontstaat kortsluiting zodat de 

transducent niet meer werkt. 

C. Het coaten van de folie met behulp van PVC opgelost in 

cyclohexanon. Bij het opbrengen van deze coating laat de 

metaallaag in plakken los van de folie waardoor er PVC 
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tussen de folie en de metaallaag komt. De werking 
hierbij verloren. 

gaat 

D. Het coaten van de folie met behulp van polyurethaan

spray. Dit is een spray die gebruikt wordt om printen te 
beschermen tegen vocht. Deze coating geeft goede resul

taten, maar komt in nogal grote druppels uit de spuit

bus. Hierdoor is het niet mogelijk een mooie gladde 

coating te verkrijgen. De waterbestendigheid zou in een 

duurproef moeten blijken. 

Het laatste alternatief (D) is een interessante mogelijkheid 
wanneer zou blijken dat krylon na verloop van tijd toch niet 
bestendig genoeg blijkt. 
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4.3 Het monteren van de transducent. 

De effektieve geluidsbundel in het water is slechts enkele 

millimeters breed. Daardoor is het uitrichten van de trans

ducenten met maximaal uitgangssignaal erg moeilijk. Een 

groot probleem is dat de opstelling door trillen steeds 

verandert. waardoor het elektrisch signaal ook steeds veran

dert. Ook bij het uitwisselen van transducenten tijdens een 

meting is de betrouwbaarheid van de resultaten niet erg 
groot. In de meetopstelling (Figuur8} is na enige tijd het 

statief dat de PVDF in positie moet houden vervangen door 

een statief dat in het water staat (zoals dat voor de zend

transducent). maar een echt goede oplossing is er nog niet. 

In de tomograaf is dit probleem minder groot orndat de mecha
nische uitvoering veel stabieler is. 

4.4 Storingen. 

De PVDF-transducent ontvangt naast het gewenste geluidssig
naal ook alle trillingen en hoorbare geluiden in en om de 

meetopstelling. Ook is er een vrij ernstige brom van 100 Hz. 
Deze storingen zijn eenvoudig op te lossen door een hoog-

' 
doorlaatfilter toe te passen. In paragraaf 3.1.1 is beschre-

ven hoe dit gerealiseerd kan worden. 
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5 Signaalaanpassing. 

Het is de bedoeling de PVDF transducent met voorversterker 
direkt op de bestaande schakeling van de tomograaf kan 

worden aangesloten met behulp van een BNC konnektor. 
De eigenschappen van een PVDF transducent wijken erg af van 
die van een keramische transducent. Om PVDF toe te passen 
moet het signaal aangepast worden aan de schakelingen in bet 

systeem van de tomograaf. Het schema van het huidige systeem 

is afgebeeld in bijlage 1. Er is een versterkertrap in de 
transducent ingebouwd. Deze past de zeer !age impedantie van 
de keramische transducent aan aan de kabelimpedantie (50 Q). 

Deze versterker heeft een erg lage ingangsimpedantie (ca. 
2.5 g,) zodat deze voor de PVDF transducent onbruikbaar is. 

5.1 ontwerpeisen. 

De detektieschakelingen kunnen signalen tot 5 V Ct) verwer
ken. Het is belangrijk dat deze spanning ook daadwerkelijk 

aangeboden kan worden in verband met bet dynamisch bereik. 
Om de maximale uitgangsspanning van de voorversterker te 

bepalen moet de versterking van de ingebouwde versterker 
uitgerekend worden. Deze trap is een gemeenschappelijke ba

sisschakeling met de volgende eigenschappen (41: 

Zi • 1/Y.. • 1/(40 * Ic) 

A Zo * Yt. • Zo * (40 * Ic) 
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Uit het schema kunnen de volgende waarden berekend worden: 

Ub • (3k3 / 13k3) * 15 • 3.7 V 

Ue • 3.7 - 0.6 • 3.1 V 

Ie • 3.1 / 330 • 9.5 mA 

Ic • le 

Uc• 15 - (680 * 9.5E-3) • 8.5 V 

Zi • 2.6 g 

Zo • 535 g 
A' • 204 

De ingangsoverdracht is 2.6 / (2.6 + 47) • 52E-3 

De totale versterking (A) is dan 10.7 

De maximale onvervormde uitgangsspanning van de voorverster

ker moet dus groter zijn dan 0.47 V Ct). 

In overleg met medewerkers van de vakgroep EME zijn de vol
gende eisen gesteld: 

Bandbreedte 

Fasefout 

Signaal/Ruis verhouding 

1 t/m 10 MHz 
zo klein mogelijk 

zo groot mogelijk 

Voldoende LF storingonderdrukking. 

De ondergrens van het bereik is gewijzigd in 3.5 MHz, omdat 

dit momenteel de laagste frequentie is welke in de tomograaf 
gebruikt wordt. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor een 

kleine fasefout tussen 3.5 en 10 MHz de bandbreedte veel 

groter moet zijn. Het hoogdoorlaatkantelpunt moet voor een 

kleine fasefout liggen bij een ca. 5 maal zo lage frequen-
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tie, dus bij ca. 700 kHz. Voor het laagdoorlaatkantelpunt is 
50 Mhz gewenst. 

De signaal/ruis verhouding is erg belangrijk omdat deze de 
kwaliteit van de afbeelding bepaalt. 

5.2 Voorversterker. 

Er is gekozen voor het gebruik van een opamp (De motivatie 

van deze keuze staat in paragraaf 5.3). Het voordeel hiervan 
is dat deze door de fabrikant geoptimaliseerd is. Een opamp 

die aan het gewenste frequentiebereik voldoet is de NE 5539. 

De data-sheet van deze opamp staat in bijlage 2. De unity 

gain frequentie van de NE 5539 is 350 MHz, zodat voor een 
bandbreedte van 50 MHz de versterking ± 7 bedraagt. Het 

schema is gegeven in figuur 13. De ingangsweerstand vormt 
met de inwendige capaciteit van de transducent een hoogdoor
laatfilter met een kantelfrequentie van 700 kHz. De weer-
stand is als volgt te berekenen: 

R - 1 / (2 * ~ * f * C) 
- 1 I (2 * 3.14 * 7E+5 * 240E-12) 

- 950 Q. 

Praktisch wordt de waarde 1 kQ gebruikt. 
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-V P1 +V 
V=6V 

L1 +V 

RS I_C1 

IN 
1 8 OUT 

14 

-V 

R1 R2 

Rl • lk Pl • 20 k 

R2 - lK Cl - 22n 
R3 ... 470 C2 - 22n 

R4 • 47 Ll • 10Du 

R~ • 36k L2 • 1oou 

Rg - ~600 + 360 ICl - NE 5539 

Figuur 13, het schema van de voorversterker. 

Aan de negatieve ingang wordt dezelfde weerstandswaarde ge
bruikt om de balans van de versterker niet te verstoren. De 

versterking wordt bepaalt door de waarde van Rg. Deze is als 

volgt berekend: 
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A - l + (Rg I R2) 

A - 7 

Rg / R2 - 6 
Rg - 6 * R2 
R2 • l kS2 
Rg • 6 kQ. 

Praktisch is Rg benaderd door 5600 n + 390 n. 
Met Pl kan de offset van de versterker weggeregeld worden. 

Verder zijn de richtlijnen van de datasheet zo veel mogelijk 
aangehouden. 

Van de versterker zijn de frequentiekarakterist1ek. de 
maximale uitgangsspaning, de faseverschuiving bij 10 MHz en 

de ruis aan de uitgang gemeten. 

De frequentiekarakteristiek is gemeten met een funktiegene

rator als signaalbron. Hierdoor vervalt de werking van het 
hoogdoorlaatfilter. Er is gemeten tussen 300 kHz en 200 MHz. 
De meting is uitgevoerd met twee verschillende belastings
weerstanden aan de uitgang van de versterker. 

1: Rl • 2.2 kQ 

2: Rl - 150 Q. 

De meetwaarden staan in tabel 5 en zijn in figuur 14 in gra
fiek afgebeeld. 

------
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Rl • 2.2kS2: 

Ui (mV (t)) Uo (mV (t)) A 20 log A (dB} 

40 260 6.5 16.3 

40 260 6.5 16.3 

40 260 6.5 16.3 

40 275 6.9 16.7 

40 255 6.4 16.1 

40 280 7.0 16.9 
40 55 1.4 2.9 

Rl -= 150 2: 

Ui (mV ( t) ) Uo (mV (t)) A 20 log A (dB) 

40 190 4.8 13.5 

40 190 4.8 13.5 

40 190 4.8 13.5 

40 190 4.8 13.5 

40 180 4.5 13.1 

40 125 3.1 9.9 

40 48 1.2 1.6 

Tabel 5, meetwaarden van de overdracht van 
de voorversterker bij verschillende 

be lasting. 
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figuur 14, de grafieken van de versterking bij verschillende 
belasting. 1: Rl • 2k2 en 2: Rl • 150. 

De maximale uitgangsspanning is voor het frequentie gebied 
tot 10 MHz is gemeten. Deze bedraagt ± 1.6 V(t). De uit

gangsruis is minder dan 1 mV(t). De signaal-ruis verhouding 

is dus: 

SNR - 20 log (1.6 / lE-3) • 64 dB. 
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De fasefout bij 10 MHz is berekend uit de tijd (t) tussen de 
nuldoorgang van het ingang- en het uitgangssignaal. Deze 
bedraagt 3.5 nanoseconde. De fasehoek is als volgt te bere
kenen: 

tp • t * f * 360 

- 3.5E-9 * 1E+7 * 360 

- 12.6° 

De werking van het hoogdoorlaatfilter dat ontstaat door de 
ingangsweerstand van de versterker en de inwendige capaci
teit van de PVOF transducent is tijdens metingen gekonsta

teerd, door afwezigheid van LF storingen. 
Bij het aansluiten van deze versterker op de schakeling van 

de tomograaf is de belasting ± 50 ~- De totale versterking 
van het signaal is dan 0.5 * 7 * 10.6 • 37.1. De maximale 
uitgangsspanning moet 5 V(t) bedragen, zodat de ingangsge
voeligheid 5 / 37.1 • 135 mV is. 

In Principe is de PVDF transducent hiermee aangepast aan het 
systeem van de tomograaf. In praktijk moet nog blijken of 

het uitgangssignaal van de PVDF transducent toereikend is 

voor het uitsturen van de versterker. Dit is ook afhankelijk 

van de sp~nnlng _op de zendtransducent. 
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5.3 0ntwerp ervaringen. 

De keuze voor het gebruik van een opamp is het gevolg van 

het ontwerpen van verschillende diskreet opgebouwde verster

kertrappen, waarmee geen goede resultaten zijn bereikt. 

Er is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma Micro-cap. 

De simulaties geven echter veel betere resultaten dan de 

werkelijke schakelingen. Dit is deels te wijten aan de ge

ringe ervaring met het werken met hoge frequenties (zowel de 

opbouw van de schakelingen als het meten eraan). Hiernaast 
bestaat twijfel over de juistheid van de komponentparameters 
in de bibliotheek van het programma. 
Er wordt gekozen voor het gebruik van een opamp, omdat de 
problemen. welke zich bij het ontwerpen van een goede in
gangstrap voordoen, bij het gebruik van een opamp door de 
fabrikant ervan zijn opgelost. Er is gewerkt met de LM 733 

(een videoversterker) maar de slewrate van deze versterker 
is te laag om bij een frequentie van 10 MHz een signaal van 
0.5 V(t) uit te sturen. 
De NE 5539 voldoet wel aan alle eisen. 
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I Konklusie. 

~ls ontvangsttransducent voor ultrasone transmissie tomogra
ifie is PVDF folie bruikbaar. De fysische eigenschappen voor
spellen betere resultaten dan de keramische transducenten. 
/Omdat de ophanging van de PVDF transducent in de tomograaf 

l
.nog niet is gerea 1 iseerd. is er nog geen afbee lding met be

hulp van deze transducent gemaakt. Er zijn enkele punten 

welke nadere studie vereisen: 

- De PVDF transducent is met de voorversterker aangepast 

aan het huidige systeem van de tomograaf. Dever

sterker in het systeem heeft waarschijnlijk niet de 
bandbreedte welke voor optimale kwaliteit gewenst is. 

- Voor het aanbrengen van het patroon (om de elementen 

te isoleren) in de metaallaag van de folie zou een 
etsproc~d~ gewenst zijn. Het is mogelijk dat een 

andere metaallaag (de fabrikant van PVDF levert folie 
met verschillende metaallagen) hiervoor beter geschikt 
is. 
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Bijlage 1, De versterkers van de tomograaf. 
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Bij lage 2. De datasheet van de NE 5539. b lz. l'. 
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Bijlage 2. De datasheet van de NE 5539, blz. 2 . 

.,,A~ LSI PRODUCTS 

ULTRA HIGH FREQUENCY OPERATIONAL AMPLIFIER SE/NE5539 

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
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~ MCI e~ MOiOI ~191 2 fl YO'II fhMt •oflle,I Wl'll11 "'IIY ltt fl~...oeo' ,, 
C.....M111i1t0nl:A 

' 
I 
' 

iTp,_•25'Ci 

! O.ar temp j 
!T~•25'Ci 

I 

! 

i 
46 : 

I 
60 7 

I I 
•8 I 

53 I 58 ' 

+2 3 +2 7 
V 

-1 7 -22 ' --I 
I V ' 

; V I 

' mA 
14 ' ' 

18 I 

I I 
; 

mA 
I 

11 15 I 

' I ' I I . 
. : uV V, 

~ I 1000: , 

l I : 
dB I 47 52 57 

I I I 
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I 
i 

I 
dB I 

47 ; 52 ' 57 i 
I 

dB I 
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ULTRA HIGH FREQUENCY OPERATIONAL AMPLIFIER SE/NE5539 

AC EI.FCTRICAL CHARACTERISTICS Vee "'tBV. R~ = 1m to GNO & ◄700 to - Vee unless 011\erwiee specified. 

SE5539 NE55311 
PARAMETER TEST CONDITIONS 

Min Typ .... Min Typ ' .. .. UNIT 
I --------· 

Gain tla""•'1J11r1dl.,. ::,roai.,Cf ~CL= 7 Ve= 0 1 Vp-p !200 1200 : MHz --------- ---· 
Srnall s1goa1 Dai"ldw1~:h AcL =2 RL = 1SOll' !10 110 MHz -------
5ett',f'IQ 11:-ne Ac• :2 RL: 1500' 15 15 nSec ---------
Siew rate Ac.-2 R• • 1SO!l' 600 1100 v 11sec 
Propaga1,o, ae1ay AcL=2 Rl ■ 1500' 7 nSec -~~-
""" POWP.I ·espor.se AcL" 2 AL= 1500' ,e i8 MHz 

--·- -----~---
F' uil p~wpr res►onse Ay • J. AL • 1!,0!} 20 20 MHz 

Input no.st vollage R5 •500 ◄ .. nvi,;Ri 
~OTE. EJ1~9r"'a' CCW"'Dtt"INltOl'I 

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Vcc=-tlV. T,. .. 25•c unless otherwise specI1Ieo 

I --PARAMETERS TEST CONDITIONS UNIT 
i .... Typ .... 
I Owertemp z 5 

fl tJ5 Input or:sel vo,Iage rnv 
Ta=25"C 2 3 

Offr lemp . I 3 
1015 Input otfscl t:urrent ~A 

Ta• Z5'C . , , 
Over temp !i 20 

'e 1.,pul t,ias currerit 
T,. = 25"C ' 10 

,.,,. 

<:MRR C('mmon mode re,ection raI,o Vcw=:t13V Rs., 1000 70 15 dB 
0..rternp 11 14 

:,:.c. Pos,1->e supplr ~urr•nt mA 
T,-=25'C 11 13 

Over temp 8 11 

' 
!.,:c - Negai"e suooir eurrPn1 mA 

' r ... zs·c 8 10 

I Over temp 300 1000 
PSRA Powe, s.upr,v retect,on rat1c- ~Vcc=:t1V ,-VIV 

I T4 :a25"C 

I 
+Swint +U +2.0 

·, O•e, temp 
-Swing ~ 1.1 - ,.1 

v~11,· Ou•put .-cllage sw,ng 
110 ., 15011 to GNO 

V 

i 
and 3900 10 -.\Ice +Swing +1.!I +2.0 

T,. 25"C 
-Swing -1.4 -1.1 

-

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Vee =tlV RL = 1500 to GN0 and 3900 to - Vc:c unless olherwiae apec:illed 
,----

1 p 

r - .,,,,. t; 

t ___ Srrd:~_ 

SES539 
.6.RAMETER -l TEST CONDITIONS UNIT 

lllln Typ lllax 
~---------
o•'d...,,\J,h pr..:>dvcl AcL ~ 7 700 MHz 
- --·-- ----
~•~rc,1 tf\r;(1w1dttl AcL = 2' 120 MHz -------
g 1:"Tle Ac,= 2' 23 ns 

-,,~ Ac,= 2' 330 v,,s 
-

J'r';r: j('!ay Ac._= 2' ,s ns 
--- -----~ 

w-er response A,;l = 2' 20 MHz 
--- ---------~ - -------- -----~- ---- ---
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~!NEAR LSI PRODUCTS 

ULTRA HIGH FREQUENCY OPERATIONAL AMPLIFIER SE/NE5539 

Nf553t OPEN LOOP PHASE 

.. l'-M::f+l+H+-++-+++liil----+-++++l+tl 

tNl'f--t-+<1-H+lll-+-+--lllt---+-++++M _.._ ........... _ .............. __ ...._ ......... ............ ,.. 
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wee•~•• ,--:: 
•'--------'------~-~--~ ... .... - --~-C'fQB----=-

.. L-
I ,1 ______ _.__ ______ ..._ ___ _, 

·- --
U5539 Ol'EN LOOP PHASE ¥11 ,IIEOUENCY 
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i I 

... i------~- --

!.:~:_: 
_j -

NOTf 

IIOc:lilNiypca,I 

........_ .. -u·c s. r_, :s. 121•c 

NE553t OHN LOOP CAIN 

• • -• • • .. 
• 
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s~ ... ... ... ... ... ... 
~ -

-
-.... .. 

i -• 

I -• 
I -t ... ... 

I 

-

-

-(-tj ,._ 

-

- -

-•-• 

-
POnll.....,TN 

-

' ' \. \. 
~"" 

I '" -- --
GAIN UleWIDTN MODUCT w ,_QUINCY 

a 
I ..... 
i -- t.,_ --..... ,--.. -
~ ..... u.1 

I 

I .. "" - I ··-
i I -- --- -.....-c,i•C'l'Q.8 ..... 
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LINEAR LSI PRODUCTS 

ULTRA HIGH FREQUENCY OPERATIONAL AMPLIFIER SE/NE5539 

CIRCUIT LAYOUT CONSIDERATIONS 
As mav be expected tor an ultr•high fr• 
quency, wide gain bandwidth amplifier, 
the phy,lcal circuit layout 1, txlremely 

critical. Breadboarding ia not recom- favorable system operation An example 
mended. A doubl•sided copper clad utilizing • 28dB non-InverI,ng amp is 
printeo circuit board will , .. ult in more ,hown in Figure 1 . 

TOP l'UNl COPHR• 

V 

. , 
,, 

... 
•• ,. 

., • '1~: .... , ...... 
1tt • 111! ,, CMa0111 
ltJ•7'1'..'.._,~ 
"" ... "CJW11a011 

.. 

. . 
•>---+_ ..... ·,,,• ..... ✓-~•o.;• [~~] 

...,_~,a-, WCST ■ N ....... Ollt 
IIIIJ • 1 Mi ,neQAa, ,._,.a., ft JOOOI •COM 
--••TO"'l'CMl9CW ........ CAiMCn'Oltt ---.....COOIIHUw 

COMPONENT IIDE 80TTOII PUHE 
(Co11111owt Layoul) COPN:R' 

-v .. 

! . . ., 
IIIJ " •W I .,. .v 

=··f. 
\,I ~ 

I ~ 

• .., .. 
I 

NESSJ9 
w;comp_ 

.A, ctii, 

.., 0 

•o 0 

it 0 , 
"o 

., 

••• 
NOTE 
UO "'Oteatn g,OVIIO c01H1eCtt011 to 100 ot•" 
•Rt,110flN110fl'l ■IClt 

NOTl 1: lonCI ._.. ol top ■no bOltom ground Pl■n• cooper 

Figure 1. 28dl Non•lnwertlng Amp Sample P.C. Layout 
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