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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de uit

breiding van een meetopstelling voor ultrasone tomografie

met een ontvanger voor het detecteren van echosignalen.
Na een korte beschouwing van de looptijd-, gemiddelde

frequentie-, en amplitudemeting, wordt de theorie van de

reflectometrie behandeld.

Er wordt nagegaan welke overwegingen ten grondslag liggen

aan het implementeren van een reflectiemeting binnen de

ultrasone tomograaf.

Dit leidt tot het ontwerp van een ontvanger, die de ge

detecteerde echo's versterkt, gelijkricht en integreert.

Uitgaande van de, nog niet bewezen, veronderstelling dat

de ontvanger op deze manier de energieën van de opeenvol

gende echo's, optelt, ~oet de reflectiemeting leiden tot

het verkrijgen van een 2-dimensionale afbeelding die

de verdeling van de vermogensreflectiecoëfficiënt in een

doorsnede van een ~eetobject weergeeft.

De hardware van de ontvanger wordt vervolgens uitgebreid

besproken.

De meetschakeling is nog niet in zijn totaliteit afge
bouwd. De wel gerealiseerde deelblokken zijn in simulatie

metingen getest en functioneren dan goed.
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SUMMARY

This report describes the study on an extension of
the ultrasound tomograph.- This extension is formed by a

receiver for the detection of reflected ultrasonic pulses.

Af ter a brief review of the time of flight-, the mean fre

qunecy downshift-, and the amplitude measurement, the

theory of the reflectometry is treated.

Attention is paid to the considerations which under

lie ~he implementation of a reflectivity measurement

within the ultrasound tomograph.

Based on these considerations, a receiver has been design
ed which amplifies, rectifies and integrates the detected
echoes. By processing the received echoes in this way, the

reflectivity measurement may lead to an image in which

the contrast is caused by local differences in the re

flection coefficient.

That is the case when the detected, amplified, rectified

and integrated signal is related to the sum of the inten

sities of the successive echoes. This assumption has

not been proven yet.

The hardware of the receiver is described extensively.

The receiver has not been built completely yet. The parts

of the receiver which have been realised, are tested in

simulated measurements, and show good performance.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Het wetenschappelijk onderzoek in de vakgroep

Medische Elektrotechniek binnen de Faculteit der

Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven
is geconcentreerd in een drietal onderzoeksprojecten:

- het project "Servo-anaesthesie", dat zich voor
namelijk bezighoudt met de toepassingsmogelijk

heden van automatisering in de anaesthesie.

- het project "Medisch-technische instrumentatie

ten bate van gehandicapten".

Dit onderzoeksproject ontwikkelt en verbetert

nieuwe en/of bestaande hulpmiddelen die gehan

dicapten van dienst kunnen zijn.

het project "Afbeeldingstechnieken in de genees

kunde". Dit project verricht onderzoek op welke

manieren er afbeeldingen van menselijke organen

gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt

onderzoek verricht op het gebied van ultrasone

tomografie. Mijn onderzoeksopdracht valt binnen
dit onderzoeksproject.

De afbeeldingstechniek die in het onderzoeksproject

"Afbeeldingstechnieken in de geneeskunde" toegepast wordt

staat bekend onder de naam "Ultrasone transmissie
tomografie".

Met behulp van deze techniek wordt een afbeelding
verkregen van een 2-dimensionale verdeling van een of

andere fysische grootheid als functie van de plaats in

een doorsnede van het meetobject.

Als meetobject kunnen bijvoorbeeld menselijke organen als

lever, nier of lichaamsdelen als arm of been gedacht
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worden.

Als fysische grootheid kan bijvoorbeeld de geluidssnel
heid gedacht worden.

In ultrasone tomografie wordt ultrageluid gebruikt als
informatiedrager.

Ultrageluid is geluid met een frequentie hoger dan door
het menselijk oor kan worden waargenomen; frequenties

boven de 20 kHz dus. In de medisch-diagnostische praktijk

worden doorgaans frequenties tussen de 1 en 10 MHz
toegepast.

De meeste ultrasone afbeeldingstechnieken in de genees

kunde maken gebruik van het echografische principe [lJ.

Met regelmatige tussenpozen worden korte geluidspulsen
de patiënt ingezonden en wordt in de tijd tussen twee

opeenvolgende pulsen het van het object gereflecteerde
signaal gedetecteerd en tot een afbeelding verwerkt.
Er valt hier min of meer een parallel te trekken met de

radartechniek.

Naast de informatie die, in geval van de echografie, het

gereflecteerde signaal oplevert, kan tevens de informatie

die opgesloten zit in het door het meetobject doorgelaten

geluidssignaal gebruikt worden om er afbeeldingen van af

te leiden.
In de wereld zijn er weinig onderzoeksinstituten die zich

met deze tak van onderzoek bezighouden.

Een van die onderzoeksinstellingen is de vakgroep

Medische Elektrotechniek.

Om afbeeldingen in het kader van ultrasone transmissie

tomografie te kunnen produceren, is er in het onderzoeks

project een experimentele meetopstelling ontwikkeld.

Deze meetopstelling zal in het volgende kort behandeld
worden.

De opstelling bestaat uit een waterbak, waarboven een

platform is geplaatst. Onder dit platform bevinden zich
een zend- en ontvangtransducer, die op een afstand van circa
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15 cm tegenover elkaar in het water hangen.

Water als voortplantingsmedium is noodzakelijk omdat

ultrageluid met frequenties tussen de 1 en 10 MHz zich
in lucht nauwelijks kan voortplanten wegens de zeer sterke
demping aldaar.

Figuur 1.1 geeft een schematische weergave van de meet
methode.

_··~~~ttH7

ont~ng.f =:Z::-~H~-Hr4--

rotati.
Ica n

lin.air.
scan

2' n d.r

fig 1.1.: principeschema van de meetmethode

De zendtransducer zendt een geluidspuls uit, die zich

deels door het water deels door het meetobject voortplant,
en na verloop van enige tijd, de looptijd genoemd, door

de ontvangtransducer wordt gedetecteerd.
Met behulp van stappenmotoren kan de zender/ontvanger

configuratie, al metende, in equidistante stappen over

een totale lengte van circa 10 cm verschoven worden. Zo
resulteert een lineaire scan en wordt een 1-dimensionale

projectie van een bepaalde meetvariabele verkregen.

Het gehele platform kan stapsgewijs roteren.
Door middel van deze rotatie kan een groot aantal lineaire

scans onder verschillende hoeken gem~ten worden. Er worden
net zolang lineaire scans gemeten totdat het platform

over een bereik van 180 graden is geroteerd. Zie Baas [2]

voor een uitgebreide beschrijving.

Deze werkwijze levert een reeks 1-dimensionale projecties

op van de meetvariabele. Met behulp van een rekonstruktie

programma en een IBM computer kan een 2-dimensionale
afbeelding van de meetvariabele als functie van de plaats
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in een doorsnede van het object berekend worden.

Tot dusverre worden uit het door de ontvangtransducer

gedetecteerde signaal drie onderling onafhankelijke meet
variabelen gehaald.

Hiermee worden simultaan van een drietal fysische groot
heden afbeeldingen afgeleid.

Ten eerste wordt de looptijd gemeten (en daarmee tevens
de geluidssnelheid wegens het constant zijn van de lengte

van de door de geluidsbundel afgelegde weg tijdens de

meting). Dit resulteert in een afbeelding waarin het con

trast gevormd wordt door lokale verschillen in de geluids

snelheid binnen het meetobject Baas [2J.

Ten tweede wordt de gemiddelde frequentie van de ontvangen
geluidspulsen gemeten. Dit leidt tot een afbeelding waarin
het contrast wordt veroorzaakt door de eerste afgeleide
van de demping naar de frequentie. Zie bijvoorbeeld Jans

sen [3J.

Ten derde wordt de (piek)amplitude van de ontvangen

geluidspulsen gemeten. Dit resulteert in een afbeelding

waarin het contrast gevormd wordt door verschillen in de

lokale dempingscoëfficiënt binnen het meetobject Baars [4J

Uit het op de zendtransducer terugvallende echosignaal

kan nog een vierde meetvariabele gehaald worden.

In de experimentele tomograaf is momenteel voor het ver

werken van zulke echo's nog niet in een meetsysteem voor

zien. Het echosignaal bevat gegevens die verwerkt kunnen

worden tot een afbeelding die extra informatie kan leveren

naast de bestaande afbeeldingen van de geluidssnelheid en
de demping.

Pas als een dergelijke echodetectieschakeling is gerea

liseerd, is alle informatie die in de gereflecteerde en

de doorgelaten geluidsbundel zit, geheel gebruikt.

Het ontwerpen en bouwen van een ontvanger voor het detec

teren van deze echosignalen vormt het onderwerp van mijn
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afstudeeronderzoek. In dit rapport wordt hiervan verslag
gedaan.

Daartoe is het hiernavolgende als volgt ingedeeld:

Ten eerste wordt in hoofdstuk 2 dieper op de looptijd-,

gemiddelde frequentie-, en amplitudemeting ingegaan en

worden diverse facetten van de ultrasone tomograaf nader

belicht.

Dit is van belang omdat de echoverwerkingsschakeling ge~

bruik maakt van signalen die van deze metingen afkomstig
zijn.

Hoofdstuk 3 vervolgens behandelt de theorie en de pro

blematiek rondom de reflectometrie in het algemeen en voor

de experimentele tomograaf in het bijzonder.
Dit leidt tot een ontwerp van een meetsysteem voor het

ontvangen van echosignalen.

De hardware van de meetschakeling komt in hoofdstuk 4 aan
de orde.

De resultaten van het testen van de praktisch gebouwde
schakeling worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd.

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies getrok
ken en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onder

zoek op dit gebied.
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HOOFDSTUK 2: NADERE BESCHOUWING VAN DE TOMOGRAAF

Voordat begonnen kan worden met het bespreken van de

werking van het meetprincipe voor de echodetectie, is het

noodzakelijk enig inzicht te hebben in de structuur en de

heersende problematiek bij de metingen die tot dusverre

gerealiseerd zijn. Immers, veel van de overwegingen die

aan de implementatie van de looptijd-, gemiddelde frequen

tie en amplitudemeting ten grondslag liggen, komen ook bij

de reflectiemeting aan de orde.

In dit hoofdstuk worden de diverse metingen dan ook verder
onder de loep genomen.

Paragraaf 2.1 gaat dieper in op de facetten betreffende

de looptijdrneting. In Baas [2J is deze meting uitgebreid

gedocumenteerd.

Paragraaf 2.2 analyseert de principes en essentiële zaken

aangaande de gemiddelde frequentiemeting. Gedetailleerde

informatie hieromtrent is ondermeer te vinden in Jans

sen [3J, Baars [4J en Heddes [6J.

Paragraaf 2.3 beschrijft de voornaamste karakteristieken

van de amplitudemeting. Zie Baars [4J voor een ruimere

behandeling van de amplitudemeter.

2.1: FACETTEN VAN DE LOOPTIJDMETING

Hoe de looptijdmeter functioneert zal worden toe

gelicht aan de hand van figuur 2.1:



ontvang- ontvang- zend- zend-
04- ver- --- trans- ~-------- trans- r.- ver- .....-

sterker ducer ducer sterker

startos-
c111ator,

-

,
drempel- tijd- pulsge-----. detektor~ Venster ----. nerator

,r
opto- 1 WiZ-

eoupler klok

, Al'PLE

-.....-... 11-
~

'6 bits
~

deler teller

1 t
,~ reset

tijds1gnaal LTM-signaal

fig. 2.1.: schema van de looptijdmeting

In het begin wordt een pulsgenerator door de startoscil

lator getriggerd. Deze genereert een elektrische puls met

een pulsbreedte van 0.25 ~s (bij een transducerresonantie

frequentie van 2 MHz). Deze puls wordt door de zendverster

ker versterkt tot een spanning van circa 150 Volt.

Door deze hoge zendspanning wordt de zendtransducer elek

trisch geëxciteerd, raakt in een mechanische trilling en

zendt als gevolg daarvan een korte ultrageluidspuls uit

(met een pulsduur van circa 5 ~s).

Door de transducer van een zware mechanische demping te

voorzien is het mogelijk deze korte pulsduur te bereiken.
Zie figuur 2.2 voor een schets van de ultrageluidspuls:
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fig. 2.2.: vorm van de ultrageluidspuls

De geluidspuls plant zich deels door het water, deels

door het meetobject voort (zie ook figuur 1.1).

Na verloop van enige tijd, de looptijd, bereikt de puls

de ontvangsttransducer, en wordt omgezet in een elektrisch

signaal.

Zoals vermeld in hoofdstuk 1 is de afstand tussen de zend
en ontvangtransducer circa 15 cm; de geluidssnelheid in
water bedraagt circa 1500 mis. De voortplantingssnelheid

van het geluid in de meeste af te beelden menselijke or

ganen of lichaamsdelen (met uitzondering van bot), c.q. af

te beelden meetobjecten, wijkt daar niet veel van af.

Dit betekent dat de looptijd ongeveer 100 ~s zal zijn.

Het signaal van de ontvangtransducer wordt door de ont

vangversterker versterkt en vervolgens naar een drempel

detektor geleid.

Overschrijdt de amplitude van het ontvangen en versterkte
signaal (verder tijdsignaal genoemd) een vooraf ingestelde

drempelspanning, dan wordt de pulsgenerator opnieuw

getriggerd, waardoor wederom de zendtransducer geëxciteerd

en een volgende geluidspuls uitgezonden wordt.

Dit heeft tot gevolg dat de beschreven kring gaat rond

zingen met een rondzingfrequentie die, naast een constante

vertraging in de elektronica, bepaald wordt door de loop

tijd van de geluidspuls in het meetobject (en dus door de

geluidssnelheid) .
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Het is duidelijk dat ook storende ruispieken de drempel

spanning kunnen overschrijden. Daardoor zou de rondzing

frequentie onnodig verhoogd worden en zal de looptijd

meting niet meer correct functioneren.

Om dit probleem te verhelpen is een speciale schakeling

tussen de drempeldetektor en de pulsgenerator toegevoegd:

het tijdvenster.

Als het tijdsignaal de drempelspanning overschrijdt wordt

dit venster geactiveerd en zorgt ervoor dat gedurende een

bepaalde tijdsduur na activering (ongeveer 80 ~s) het

signaal uit de drempeldetektor de pulsgenerator niet kan

bereiken.

Zie Baas [2] voor een uitgebreide beschrijving van de

looptijdmeting.

Het signaal uit de pulsgenerator, een pulstrein met een

repetitiefrequentie van circa 10 kHz (verder looptijdmeter,

LTM-signaal geheten), wordt nu gebruikt om de looptijd te

meten.

Het LTM-signaal wordt via een optocoupler (die rneet

schakeling en computer galvanisch scheidt) aan een N-deler

toegevoerd. Deze telt het aantal LTM-pulsen dat is ge

detecteerd. Als het aantal LTM-pulsen de vooraf ingestelde

waarde N heeft bereikt wordt een 16-bit telschakeling

gestopt die dan ophoudt met het tellen van de pulsen van

een 1 MHz klok.

Voor het begin van iedere meting worden teller en N-deler

gereset.

Aan het eind van de meting wordt de tellerstand door een

Apple computer ingelezen en is dus een maat voor de rond

zingperiodetijd.

N wordt doorgaans ingesteld op 200 of 400. De daarmee te

bereiken meetonnauwkeurigheid bedraagt hoogstens 10 ns

(N=200), nauwkeurig genoeg om een voldoende resolutie in

de ui teindelijke afbeelding te verkrijgen,,{Sollie [7]).

De Apple computer zendt de meetgegevens naar een IBM PC.

Die gebruikt deze gegevens om een afbeelding te reconstru

eren met behulp van het gefilterde terugprojectieprogramma

("filtered back projection") .

Een eis voor een reconstructie van een 2-dimensionale af-
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beelding uit 1-dimensionale projecties is dat de contrast

veroorzakende grootheid, x, lijnintegreerbaar moet zijn

op het het 2-dimensionale gebied dat men wenst af te

beelden. Met andere woorden: de integraal

I = C J x (I) dl
L

( 2 . 1 )

moet voor iedere L in het af te beelden gebied (een

doorsnede van het meetobject) bestaan.

In geval van de looptijdmeting is aan deze eis voldaan:

L is de door de geluidspuls afgelegde weg in het meet

object (van zend- tot ontvangtransducer);

x(l) is de reciproke waarde van de lokale geluidssnelheid
en de integraal is gelijk aan de looptijd van de geluids
puls (C=l).
De contrast veroorzakende grootheid is de reciproke van de
lokale geluidssnelheid, en daarmee de geluidssnelheid

zelf.

Belangrijkste factoren die de looptijdmeting verstoren

zijn de baanfout en de interferentie.

De baanfout is het gevolg van kleine variaties in de

afstand tussen zender en ontvanger, wanneer de transducers

de translatiebeweging uitvoeren tijdens een lineaire scan.

Hiervoor valt te corrigeren door een baanfoutprojectie

(dat is een looptijdmeting in de waterbak zonder meet
object) af te trekken van de gemeten projecties.

Verdere verbetering wordt gerealiseerd door de translatie

beweging in één richting te laten uitvoeren. Heddes [6]

gaat dieper op deze materie in.

Interferentie ontstaat als gevolg van de eindige breedte

van de geluidsbundel die door de zendtransducer uitgezon

den wordt. Immers, de afmetingen van de transducer zijn

beperkt. Figuur 2.3 verduidelijkt het een en ander.
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fig. 2.3.: optreden van interferentie

Doordat de geluidsbundel zich deels deor het water, deels

door het meetobject voortplant, ontstaan er faseverschillen
tussen de diverse te ontvangen "deelbundels" die de inter

ferentie veroorzaken.

De amplitude en de periodetijd van de ontvangen geluids

pulsen worden dan beïnvloed. Heddes [6] presenteert een
eenvoudig interferentie correctie-algorithme dat de inter

ferentie storingen bij de looptijd-meting en bij de hierna

te bespreken gemiddelde frequentiemeting, in bepaalde ge

vallen, vermindert.

Door focussering van de geluidsbundel valt ook een vermin

dering van de interferentie te realiseren. Het toepassen
van speciale ringvormige transducerarrays geeft eveneens

een performance-verbetering te zien. Zie van den Keij-

bus [8] voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent.

2.2: FACETTEN VAN DE GEMIDDELDE FREQUENTIEMETING

Veel van de zaken die een rol speelden bij de loop

tijdmeting spelen eenzelfde rol in geval van de gemiddelde

frequentiemeting. Daarom kan vaak met een verwijzing naar

de vorige paragraaf volstaan worden.
Het principe van de gemiddelde frequentiemeting is geba

seerd op het meten van de gemiddelde frequentieverschuiving

van de ontvangen geluidspulsen(Janssen [3]).

Verschuiving (dat is daling) van de gemidde'.de frequentie
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van het ontvangen signaal ten opzichte van het verzonden

signaal is een gevolg van de frequentie afhankelijkheid

van de demping in het meetobject. Het meetobject fungeert

als een soort laagdoorlaatfilter. In eerste instantie

wordt de demping gedacht lineair afhankelijk te zijn van
de frequentie.

Het bepalen van de frequentie op zich gebeurt door middel

van periodetijdmeting. Dit zal nader worden toegelicht aan

de hand van figuur 2.4:

tij dsignaal LTM-s1gnaal reset

r ,r

ûpto- f---+
nul door-

~
periode-

~
16 bits -.i-..+ gangde-

coupIer tektor detektor teller

H- 100 MHz

deler klok

reset

fig 2.4.: schema van de gemiddelde frequentiemeting

Een nuldoorgangdetector genereert een spanning die van

niveau wisselt telkens wanneer er een nul doorgang in
het tijdsignaal optreedt.
Deze spanning tesamen met het looptijdmeter (LTM)-signaal

vormen de ingangssignalen van de periodedetector.

Laatstgenoemde stuurt een 1G-bit telschakeling die de pul

sen van een 100 MHz klok telt.

Wanneer een LTM-puls is gedetecteerd wordt de telschakeling

geactiveerd en begint te tellen vanaf het moment dat de

periodedetector de eerstvolgende nuldoorgang van het tijd
signaal (na detectie van een LTM-puls) signaleert.

De teller wordt gestopt op het moment dat de tweede na

volgende of derde navolgende nuldoorgang wordt gedetec

teerd. Er is dan gedurende een halve respectievelijk een
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gehele periode van het tijdsignaal geteld.

Vanzelfsprekend worden N-deler en teller voor het begin
van ieder meetsample gereset.

Na detectie van een nieuwe LTM-puls wordt deze cyclus

herhaald.

Omdat vanwege het rondzingprincipe de LTM-puls vaker (in

totaal N keer) wordt ontvangen, wordt de periodetijdmeting

ook N-maal uitgevoerd. De meetnauwkeurigheid wordt hier

door uiteraard sterk verbeterd.
Na N pulsen gedetecteerd te hebben geeft de N-deler een

latch-signaal af aan de teller die dan stopt met tellen.

De uiteindelijk resulterende tellerstand wordt door de
Apple computer ingelezen en is een maat voor de periode

tijd van N gemeten periodes.

De ingelezen meetresultaten worden naar de IBM PC gezon

den en gelden als input voor het reconstructie-programma.
Dit is net zoals bij de looptijdmeting het gefilterde

terugprojectie-programma.

Dit betekent dus dat de contrastveroorzakende grootheid,

x, lijnintegreerbaar moet zijn binnen het af te beelden
meetgebied (vergelijking 2.1).

In Stapper [5] wordt aangetoond dat dit inderdaad het ge

val is, indien de demping lineair van de frequentie af

hangt, en de geluidspuls verondersteld wordt een Gaussisch

spectrum te hebben (zie ook figuur 2.2).

x (I) komt dan overeen met da/dW;

De integraal I is equivalent met de gemeten frequentie

verschuiving ~W .

In de praktisch relevante gevallen gaat de lineaire bena

dering niet op:

waarbij n kan var ieren tussen 1 en 2, of zelfs n=4 mogelijk
is in geval van Rayleigh-scattering.
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Stapper [SJ bewijst dat dan evenzeer, in eerste orde bena

dering, dezelfde integraal I met dezelfde interpretatie
geldig is.

Voorwaarde daarbij is dat ~W klein moet zijn ten opzichte
van de zendfrequentie van 2 MHz.

Al met al leidt de gemiddelde frequentiemeting tot een
afbeelding waarin da/dW wordt afgebeeld als functie van

de plaats in een doorsnede van het meetobject.

Tot slot van deze sectie een korte uitweiding over de

belangrijkste foutbronnen die de gemiddelde frequentieme

ting verstoren.

Ten eerste de interferentie tussen in fase verschoven

geluidsbundels die bij de ontvangtransducer arriveren, en

ten tweede de baanfout.
Beiden zijn in de vorige paragraaf uitgebreid aan de orde
geweest. Hier kan volstaan worden met de constatering dat

voor de interferentie in bepaalde gevallen te corrigeren

valt aan de hand van een eenvoudig interferentiecorrectie

algorithme(Heddes [6J)

De baanfout blijkt in de praktijk voor de meeste storing

te zorgen. Een afdoende verklaring hiervoor is nog niet

gegeven(Baars [4J, Heddes [6J}

2.3 FACETTEN VAN DE AMPLITUDEMETING

De amplitudemeter is de meest recente uitbreiding van

de experimentele tomograaf. Hij is bedoeld om naast de
gemiddelde frequentiemeting informatie te verschaffen om

trent de demping binnen een meetobject.

In Baars [4J worden alle details van de meting besproken.

Figuur 2.5 geeft een schematische weergave van de meet
opzet:
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deler

reset

fig 2.5.: blokschema van de amplitudemeting

De topwaarde van de amplitude van de ontvangen geluidspuls
wordt met behulp van een piekdetector bepaald.

Dit gebeurt simultaan met de looptijd- en gemiddelde fre
quentiemeting.

Omdat vanwege het rondzingprincipe de puls in totaal N

keer gedetecteerd wordt, wordt feitelijk het lopend gemid

delde van de piekamplitudes van N opeenvolgende pulsen
gemeten. Een A/D-converter digitaliseert deze analoge

meetwaardes 1 of meerdere malen per meetsample.

Om te voorkomen dat de A/D-converter overstuurd wordt,

mag het aantal pulsen waarvan de piekamplitude bepaald
wordt, niet te groot zijn. In de praktijk wordt van maxi

maal 16 pulsen de piekamplitude gemeten.

Tot slot worden de gedigitaliseerde meetwaarden in de Apple
computer ingelezen.

De meetwaarden worden met behulp va~ het gefilterde terug
projectie programma gereconstrueerd tot een 2-dimensionale

afbeelding die de verdeling weergeeft van de demping als

functie van de plaats in een doorsnede van het meetobject.

Het uitvoeren van de reconstructie van een 2-dimensionale

afbeelding aan de hand van i-dimensionale projecties,
heeft tot gevolg dat wederom aan vergelijking (2.1) vol

daan moet worden.
Volgens Baars [4] is vergelijking (2.1) equivalent met:
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In [AR / AT ] = JO.5 u (1) dl

L

Hierin is AR de amplitude van de ontvangen puls,

amplitude van de verzonden puls en u(l) de lokale

coëfficiënt voor de intensiteit van het geluid in
rneetobject.

AT de
dempings

het

Er ontstaat dan een afbeelding waarin de demping in het
meetobject als functie van de plaats weergegeven wordt.

Een factor die de amplitudemeting verstoort is de inter

ferentie. Het reeds aangehaalde interferentie correctie
algorithme van Baars [4] is ook nu van toepassing en levert

een verbetering van het resultaat op. Een ander probleem
is dat de amplitude van de ontvangen puls niet alleen af
hankelijk is van de demping, maar eveneens bepaald wordt

door breking en reflectie in het meetobject. Immers: ook

de geluidssnelheid varieërt in het meetgebied.

Deze afhankelijkheid is niet theoretisch gemodelleerd,

maar wordt van minder belang geacht, omdat de lokale

verschillen in de geluidssnelheid klein zijn in praktisch

relevante meetobjecten.
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HOOFDSTUK 3 REFLECTIEMETING

Zoals in de inleiding reeds is vermeld, is het de

bedoeling de experimentele tomograaf uit te breiden met
een meetschakeling voor detectie van de echosignalen die

op de zendtransducer terechtkomen.
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de theoretische
achtergrond van de reflectometrie (paragraaf 3.1).
Paragraaf 3.2 behandelt diverse aspecten die bij het ont

werpen en het implementeren van een echodetectieschakeling

in de experimentele tomograaf, een rol spelen.

In paragraaf 3.3 wordt een echodetectieschakeling gepre
senteerd.
De opzet ervan wordt toegelicht en verantwoord.
Vermoedelijke probleem-factoren worden geanalyseerd en er

wordt rekenschap gegeven van de aard van de verschillende

signalen in het meetcircuit.

3.1 THEORIE VAN DE REFLECTOMETRIE

In deze paragraaf wordt de theorie van de reflecto
metrie behandeld. Daartoe is deze paragraaf onderverdeeld

in een drietal subparagrafen: paragraaf 3.1.1 bespreekt de

fysische achtergronden van de reflectometrie.
Paragraaf 3.1.2 gaat dieper in op debasis-afbeeldingstech

ni eken in de echografie.

In paragraaf 3.1.3 wordt nagegaan door welke factoren de

resolutie in echografische afbeeldingen wordt bepaald.
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3.1.1 FYSICA VAN DE REFLECTOHETRIE

Als de akoestische impedantie van het medium waarin

een geluidsbundel zich voortplant, verandert, zal er re

flectie van de geluidsbundel optreden.
Als in dat medium tevens de geluidssnelheid verandert, zal

er behalve reflectie, ook breking optreden.
Zie figuur 3.1:

InCident '

beam \ e,~

, .7' Reflected beam

Impedance z. " \'

l~p:d:n~/z2' 7 7 ) >~. J •

- et ~ Transmltted bearn

fig.3.1.: breking en speculaire reflectie

van ultrageluid (bron: Hagen-Ansert [9J)

De informatie die van belang is, zit verborgen in het deel

van de geluidsbundel dat als gevolg van de reflectie op de

zendtransducer terugvalt.

De akoestische impedantie Z is gedefinieërd als het pro

dukt van de massadichtheid ~ van het medium waarin de
bundel zich voortplant, en de geluidssnelheid c binnen
datzelfde medium.
In formule:

Z = ~. c ~ in [kg/m:J), c in [mis)

De eenheid van Z is [kg/m2 s), ook wel "Rayl" genoemd

(1 Rayl = 1 kg/m2 s).

Reflectie van geluid zoals geschetst in figuur 3.1 treedt
op aan het grensvlak van 2 media met verschillende akoes-
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tische impedantie. De mate van reflectie wordt bepaald
door de grootte van het verschil in impedantie: hoe groter
dat verschil, des te groter de fractie van het geluid dat

gereflecteerd wordt.

Om een maat te verkrijgen voor de "hoeveelheid" gereflec
teerd geluid, is de reflectiecoëfficiënt gedefinieërd.

Deze wordt gegeven als de verhouding van de akoestische

drukamplitude van de gereflecteerde bundel en de akoes

tische drukamplitude van de invallende bundel:

R = fL = Z2 - ZI

Pi Z2 + ZI

Daarnaast wordt dikwijls gesproken over de vermogensre

flectiecoëfficiënt als de verhouding tussen de (akoes

tische) intensiteit van de gereflecteerde geluidsbundel

en de akoestische intensiteit van de invallende bundel:

Ri = Ir..- =
Il

In tabel 3.1 worden de hierboven besproken parameters voor

diverse menselijke weefsels en enkele andere stoffen

gepresenteerd.

Tabel 3.2 geeft de reflectiecoëfficiënt voor een aantal

weefselovergangen die van praktisch relevant belang zijn.
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Tabel 3.1.: Diverse weefselparameters

stof geluidssnelheid impedantie

[mis] [x 10+ 6 Rayl]

lucht 330 0.0004

longen 600 0.18

vet 1460 1.34

water 1480 1. 48

lever 1555 1. 65

bloed 1560 1. 65

spier 1565 1. 71

nier 1565 1. 63

bot 4080 7.80

(bron: Hagen-Ansert [9] )

Tabel 3.2.: Diverse reflectiecoëfficiënten

overgang

lever/nier
lever/spier

nier/vet
spier/vet

bot/spier
water/lucht

reflectiecoëfficiënt (R)

0.006

0.018

0.098

0.121

0.65

0.9995

(bron: Hagen-Ansert [9])

Reflectie manifesteert zich in een tweetal vormen:

- speculaire reflectie.
- diffuse reflectie (scattering) .

De tot dusverre behandelde aspecten zijn allen inherent aan

speculai~e reflec~ie. Deze treedt op bij objecten waarvan
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de dimensies groot z1Jn ten opzichte van de golflengte van

het gebruikte ultrageluid. Er is dan sprake van een situa

tie zoals geschetst in figuur 3.1. Het spreekt voor zich

dat, indien dezelfde transducer aangewend wordt als zender

en ontvanger, zulke echo's geen informatie kunnen le

veren.

Enerzijds zal in geval van niet-loodrechte inval, wat bij

na altijd het geval is, de reflecterende bundel doorgaans

niet door de transducer gedetecteerd worden.

Anderzijds zal loodrechte inval een "verblindende" echo

tot gevolg hebben.

Uit de tabellen 3.1 en 3.2 blijkt dat lucht en bot, in

contact gebracht met andere weefseldelen, heel sterk re

flecteren. Als daarnaast de afmetingen van het bot groot

zijn, reflecteert het bot speculair en valt dan niet af

te beelden.

Van diffuse reflectie (scattering, verstrooiing) is sprake

wanneer de afmetingen van de reflecterende structuren

("akoestische inhomogeniteiten tf
) klein zijn ten opzichte

van de golflengte van het ultrageluid. Figuur 3.2 visua

liseert dit verschijnsel.

o
o 0

~\ - 0
,r..... Scattered

r..;s- wave
o

o

o

o

oo

Acoustic
o 0 inhomogeneities

0---- /o

oo

Scattered
wave

o

fig.J.2.: scattering van ultrageluid (bron: Hagen
Ansert [9)}

Het geluid reflecteert in alle richtingen, en de zend

transducer zal altijd echo's kunnen detecteren. Het zijn

juist deze echosignalen die informatie bevatten; informatie

die later verwerkt wordt tot de uiteindelijke afbeelding.
Hoe en wat er afgebeeld wordt, komt verderop aan de orde.

Scattering is in tegenstelling tot speculaire reflectie

frequentie-afhankelijk: een hogere frequentie van het ul-

27



trageluid (dat is: een kleinere golflengte) leidt tot een

toename van de invloed van scattering en daardoor tot een

relatieve vermindering van de invloed van speculaire re
flectie.

Het is mogelijk door toepassing van hogere ultrasone fre
quenties, gedetailleerde structuren in een meetobject in

beeld te brengen.

De resolutie van de afbeelding wordt dus beter.
Doch dit gaat ten koste van een geringere indringdiepte

van het ultrageluid, omdat een toename van de invloed van
scattering equivalent is met een toename van de demping in

het meetobject (zie paragraaf 2.2).

Vandaar dat het gebruik van hogere ultrasone frequenties
beperkt blijft tot toepassingen die gericht zijn op het

afbeelden van oppervlakkige structuren.

Afgezien van reflectie zoals hierboven uitgebreid geken
schetst, wordt de geluidsbundel op zijn voortplantingsweg

ook gedempt door absorptie.

3.1.2 AFBEELDINGSTECHNIEKEN IN DE ECHOGRAFIE

Er z1Jn 2 basistechnieken voor het weergeven van echo
signalen op een scherm (bijvoorbeeld een oscilloscoop): de

A{mplitude)-mode en de ~{rightness)-mode.

In de A-mode vormt de tijdbasis van een oscilloscoop een

maat voor de echodiepte, aangezien de geluidssnelheid vrij

wel constant verondersteld mag worden binnen de meeste af

te beelden meetobjecten (zie onder andere tabel 3.1). De

tijdbasis wordt getriggerd telkens wanneer een nieuwe

ultrasone geluidspuls wordt uitgezonden.

De omhullende van het echosignaal wordt aan de verticale

ingang van de oscilloscoop aangeboden. De hoogte op het

scherm komt dan overeen met de echo-amplitude; de positie
op de tijdbasis-as van de oscilloscoop is een indicatie

voor de plaats van de reflecterende structuurÛ1], Hagen

Ansert [9]).
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De weergave van een echosignaal in de B-mode verloopt gro

tendeels op identieke wijze als in de A-mode. Echter, nu

wordt de positie van een bepaalde echo door een stip op de

tijdbasis-as aangegeven. De helderheid van deze stip is
evenredig met de sterkte van de betreffende echo. Van de

B-mode representatie worden de meeste scanmethodieken
voor het verkrijgen van een afbeelding, afgeleid.
Enkele van die methoden zijn de compound B-scan en de

realtime scan (zie ondermeer Hagen-Ansert [9]). Het valt

buiten het bestek van dit verslag om hier verder op in te
gaan.

3.1.3 RESOLUTIE IN ECHOGRAFISCHE AFBEELDINGEN

De te bereiken resolutie in een echografische afbeel

ding wordt bepaald door de resolutie inherent aan de

informatiedrager ultrageluid.

Deze valt te splitsen in een axiale resolutie en een

laterale resolutie.

Axiale resolutie is gedefinieërd als de minimale afstand

tussen 2 reflecterende structuren, gelegen in de richting
van golfvoortplanting, die nog gescheiden waargenomen

kunnen worden.

Laterale resolutie heeft dezelfde betekenis voor reflec
toren die zich loodrecht ten opzichte van de voortplan

tingsrichting van de geluidsbundel bevinden.

De axiale resolutie kan verbeterd worden door een geluids
puls met een hogere resonantiefrequentie uit te zenden.

Het frequentiespectrum van het ontvangen RF-signaal wordt

nu breder en hiermee dient in het echodetectiecircuit

rekening gehouden te worden.

De laterale resolutie wordt bepaald door de breedte van

de geluidsbundel. Deze kan niet willekeurig klein gemaakt

worden, omdat de dimensies van de t~ansducer beperkt zijn.
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Daarom zal de bundel altijd een zekere divergentie behou

den.

Versmalling van de bundel en verbetering van de laterale

resolutie kan gerealiseerd worden door middel van focus

sering([l] , van den Keijbus [8], Hagen-Ansert [9]). Gevolg
is echter dat buiten het gebied waarop gefocusseerd is

(het focale vlak), de divergentie van de bundel groter

dan voorheen wordt.

3.2 OVERWEGINGEN BETREFFENDE HET ONTVANGERONTWERP

Nu de theoretische fundamenten van de reflectometrie
en de karakteristieken van echografische afbeeldingen in

het algemeen onder de loep zijn genomen, wordt in deze
paragraaf nagegaan welke overwegingen ten grondslag liggen

aan het implementeren van een echo-ontvanger in de
huidige meetopstelling.

Voordat een meetprincipe uitgelegd kan worden, is het van

belang te weten wat de aard is van het op de zendtrans

ducer terechtkomende signaal.

Het betreft een stochastisch en continu RF-signaal met een

grondfrequentie die gelijk is aan de resonantiefrequentie

van de transducer: 2 MHz.

De echodetectieschakeling moet het ontvangen analoge sig

naal bewerken tot een voor de computer toegankelijk sig

naal.

Hier dient zich de kern van de problematiek rondom de te
ontwerpen meetschakeling aan.
In geval van de looptijd-, gemiddelde frequentie-, en

amplitudemeting gold als invoer voor de computer de getal

waarde van een telschakeling, respectievelijk de waarde

van een A/D-converter (zie figuur 2.1, 2.4, respectieve
lijk 2.5).

De bijbehorende detectiecircuits behoefden slechts circa
iedere 100 ~s een korte (minder dan 5 ~s durende) 2 MHz
RF-puls te signaleren en verder te bewerken. Daardoor kon-
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den deze circuits met relatief eenvoudige elektronica
gerealiseerd worden.

De echodetectieschakeling daarentegen ontvangt doorlopend

echosignalen. Het spreekt voor zich dat de verwerking van

het analoge signaal tot een digitale waarde als invoer
gegeven voor het afbeeldings-reconstructieprogramma com

plexer is.

De omvang van de signaalverwerking dient beperkt te blij

ven. Immers, deze moet zodanig snel zijn, dat de detectie

schakeling alle ontvangen echo's kan verwerken.

Het mag niet voorkomen dat er echo's "gemist" worden, omdat

de detectieschakeling nog niet klaar is met het verwerken

van een vorige echo.

De vraag is nu op welke manier het ontvangen RF-signaal

verwerkt, c.q. wat er in feite gemeten moet gaan worden,

wil bovengenoemde doelstelling haalbaar zijn.

Er wordt naar gestreefd dat de reflectiemeting uiteinde

lijk simultaan met de looptijd-, gemiddelde frequentie-,

en amplitudemeting uitgevoerd zal gaan worden.

Dit betekent dus dat de reflectiemeting op dezelfde manier

in de experimentele tomograaf geïmplementeerd dient te

worden als voor de hierboven genoemde metingen is gedaan.

Dat wil zeggen dat dezelfde scanmethode wordt toegepast als

is geschetst in figuur 1.1.

Zodoende kan een reeks 1-dimensionale projecties van een,

verderop in deze paragraaf nader te bepalen, meetvariabele

verkregen worden. Met behulp van een reconstructieprogramma

<in de huidige meetopstelling is dat het gefilterde terug

projectieprogramma) , kan uit die projecties een 2-dimen

sionale afbeelding afgeleid worden.

Concreet betekent de implementatie van de reflectiemeting

in de experimentele tomograaf dat een meetvariabele, I,

afgeleid dient te worden, die te schrijven valt als een

lijnintegraal van de contrastveroorzakende grootheid, x,
geïntegreerd over de lengte L van de door de ultrageluids

bundel afgelegde weg (vergelijking 2.1):
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I = c Jx (1 )dl
L

(2.l)

Bovendien dient deze lijnintegraal voor iedere L in het
af te beelden gebied (een doorsnede van het meetobject)
te bestaan.

De echodetectieschakeling wordt nu zodanig gerealiseerd
dat de achter elkaar "binnenkomende" echo's worden ver
sterkt, gelijkgericht en vervolgens geintegreerd.
Wat dan gemeten wordt is de totale energie die ontvangen
wordt tussen het uitzenden van twee opeenvolgende ultrage
luidspulsen. Omdat in mijn proefopstelling de repetitie
frequentie van de uit te zenden pulsen constant is (zie
paragraaf 3.3), is deze energie evenredig met het gemid

delde vermogen van het ontvangen RF-echosignaal.
Immers, vermogen is gedefinieërd als energie per tijds

eenheid.

Indien in het vervolg van dit verslag gesproken wordt van

gemiddeld vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal, wordt
daarmee bedoeld: de totale energie die ontvangen is in de
tijd tussen het uitzenden van twee opeenvolgende geluids
pulsen.

Het uitgangssignaal van de detectieschakeling na de re
flectiemeting is een digitale waarde die door de Apple
computer wordt ingelezen. Deze digitale waarde is gerela
teerd aan het gemiddelde vermogen bevat in het ontvangen
echosignaal.

Het komt er in feite op neer dat de echodetectieschakeling
verondersteld wordt de vermogens, bevat in de achter elkaar
"binnenkomende" echo's, op te tellen.
De meetvariabele uit vergelijking 2.1, I, komt overeen
met het gemiddelde vermogen van het ontvangen RF-signaal
en kan dan beschouwd worden als de lijnintegraal van de

contrastveroorzakende grootheid, de lokale vermogensreflec
tiecoëfficiënt, geïntegreerd over de lengte van de door de
geluidspuls afgelegde weg.
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Echter, het mathematische bewijs van de juistheid van de
veronderstelling dat uit het gemeten gemiddelde vermogen
van het ontvangen RF-signaal, een lijnintegraal zoals hier
boven beschreven afgeleid kan worden, moet nog geleverd
worden.

Het essentiële verschil in implementatie binnen de experi
mentele tomograaf van de meting van het gemiddelde vermogen
bevat in het ontvangen RF-signaal, ten opzichte van de
looptijd- en gemiddelde frequentiemeting is gelegen in de
eis voor het toepassen van het principe van het afleiden
van 2-dimensionale afbeeldingen uit 1-dimensionale projec
ties: de lijnintegreerbaarheid.

Deze eis stelt onder andere dat de gemeten projecties op
het GEHELE meetgebied betrekking MOETEN hebben.
Anders valt er in het geheel geen afbeelding te reconstru
eren.
Het is duidelijk dat de gereflecteerde geluidsbundel in
echografie tweemaal zoveel tijd nodig heeft om de totale

afstand van zend- tot ontvangtransducer heen en terug af
te leggen, dan de circa 100 ~s die de doorgelaten bundel
in transmissie tomografie nodig heeft.

Het duurt dus ongeveer 200 ~s voordat de zendtransducer
de verst weggelegen echo's heeft ontvangen.

Dit betekent dat deze tijdsduur een bovenlimiet vormt voor

de pulsrepetitiefrequentie van de door de transducer uit
te zenden geluidspulsen. Bij toepassing van een frequentie
hoger dan 1/(200.10- 6 ) = 5 kHz gaat de eenduidigheid in
de herkomst van de verschillende echo's verloren.

Bij het herhaaldelijk uitvoeren van de vermogensmeting,
naar analogie met het rondzingprincipe bij de overige

metingen, dient in het ontwerp van de detectieschakeling,
met de langere tijdsduur van circa 200 ~s voor het detec
teren van de verst weggelegen echo's, terdege rekening
gehouden te worden.
Hoe dit in de daadwerkelijke meetschakeling gedaan wordt,

komt in paragraaf 3.3 aan de orde.
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Het aspect van de dempingscorrectie dient nog toegelicht

te worden.

In paragraaf 2.3 is reeds gesteld dat als gevolg van de
demping de amplitude AR van het ontvangen echosignaal

exponentieël afneemt met toenemende lengte d van de door
de gereflecteerde geluidsbundel afgelegde weg:

AR = Aa e- 2-d

Om de ontvangen echo's te corrigeren voor de toename van

de demping met toenemende lengte van de door de gereflec

teerde geluidsbundel afgelegde weg, wordt het ontvangen

RF-signaal versterkt met een exponentieël in de tijd toe

nemende versterking.

De exponentiële versterkingsfactor wordt constant gekozen,

zodat met een vast aantal dB's per cm gecorrigeerd is.

Daardoor blijven de variaties in echo-amplitude, als gevolg

van lokale reflectiecoëfficiënt verschillen, behouden.
Het zijn juist deze variaties die in de latere afbeelding

het contrast vormen.

In wezen is de hierboven beschreven W1Jze van dempingcor

rectie niet juist. Dit zal worden toegelicht aan de hand

van figuur 3.3:

zendtraneducer meetobject ontvangtraneducer

fig. 3.3.: demping van de geluidsbundel op zijn

voortplantingsweg. De geschetste zend
transducer fungeert tevens als ontvang

transducer in de reflectiemeting
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De demping mag in het meetobject geconcentreerd gedacht
worden, omdat water nauwelijks dempt. Wil de dempingcor

rectie goed uitgevoerd worden, dan moet de versterkings
factor van de ontvangversterker achter de zendtransducer,
alleen exponentieël verlopen als functie van de tijd, op

die momenten wanneer de geluidsbundel zich door het meet
object voortplant.
De versterkingsfactor dient constant te zijn op die momen
ten wanneer de geluidsbundel zich door het water voort
plant.
Dit betekent dat het verloop van de versterkingsfactor als
functie van de tijd bepaald wordt door de dimensies van
het meetobject. Praktisch heeft dat tot gevolg dat de ont
vangversterker met een willekeurig regelbare versterkings
factor uitgevoerd dient te worden.
Om de ontvangversterker niet nodeloos ingewikkeld te maken,
is in de echodetectieschakeling gekozen voor een versterker
met een constante exponentiële versterkingsfactor.

Tot slot van deze paragraaf wordt enige rekenschap gegeven

van de te verwachten invloed van diverse stoorbronnen op de

nauwkeurigheid van de meting van het gemiddelde vermogen
bevat in het RF-echosignaal.
Helaas kunnen er op voorhand weinig zinnige voorspellingen
gedaan worden omtrent de consequenties die stoorbronnen,
zoals bijvoorbeeld de interferentie, die de tot dusverre
gerealiseerde metingen verstoren, hebben op de meting van
het gemiddelde vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal.

Hoe deze stoorbronnen op voorhand verdisconteerd moeten
worden, kan niet exact bepaald worden.

De invloed van stoorbronnen kan na het bouwen van de scha
keling via diverse testmetingen geverifieërd worden. Dan

is altijd nog modificatie in delen van het meetcircuit

mogelijk.
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3.3 OPZET VAN EEN HEETSCHAKELING

In deze sectie wordt het meetsysteem voor het bepalen
van het gemiddelde vermogen in het ontvangen RF-echosignaal,
zoals dat in het voorafgaande aan de orde is geweest, in

detail behandeld.
Het meetsysteem is vanwege testdoeleinden er op gericht om
apart van de huidige metingen te functioneren.
Vervolgens komt de wijze waarop de vermogensmeting in de
meetopstelling geïmplementeerd wordt, uitgebreid aan de
orde.
Echter, voor pure hardware gegevens van de diverse deel

blokken zij verwezen naar hoofdstuk 4.
Het meetsysteem wordt toegelicht aan de hand van fi
guur 3.4:
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reset

fig. 3.4.: blokschema van de echodetectieschakeling

Een pulsgenerator stuurt een elektrische puls (met een

pulsbreedte van 0.25 ~s) naar een zendversterker met een

repetitiefrequentie van maximaal 5 kHz. Hier wordt de

elektrische puls versterkt tot een zendspanning van circa

150 Volt, waardoor de transducer geëxciteerd wordt en een

korte ultrageluidspuls (tijdsduur ongeveer 5 ~s, resonan
tiefrequentie 2 MHz) uitgezonden wordt.

In de tijdsspanne tussen het uitzenden van twee opeen

volgende akoestische pulsen fungeert de transducer als

ontvanger van echosignalen.
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De ontvangversterker is een logarithmische versterker die

het RF-signaal exponentieël versterkt, ter correctie van

de toename van de demping bij toenemende lengte van de door

de gereflecteerde geluidsbundel afgelegde weg.
Tevens is in dit circuit-voorzien in een beveiliging voor
de hoge spanningen die tijdens het zenden optreden.

Het versterkte RF-signaal wordt vervolgens dubbelzijdig

gelijkgericht met behulp van een speciale hoogfrequent
gelijkgerichter.

Het gelijkgerichte signaal wordt geïntegreerd. De integra
tor is zodanig opgebouwd, dat hij geschikt is om signalen

met frequenties van 2 MHz te kunnen integreren.
Het uitgangssignaal van de integrator is evenredig met

het gemiddelde vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal.

Op het uitgangssignaal van de integrator dient een analoog

digitaal conversie uitgevoerd te worden, zodanig dat een

voor de computer toegankelijk signaal resulteert.

Deze digitale representatie is ook evenredig met het ge

middelde vermogen van het RF-echosignaal. Dit wordt verder
op in deze paragraaf nader toegelicht.

De analoog-digitaal conversie wordt gerealiseerd door een

referentieschakeling tesamen met een A/D-converter.
In paragraaf 4.5 worden de details van de analoog-digitaal
conversie behandeld.

De referentieschakeling vergelijkt het uitgangssignaal van

de integrator met een vooraf ingestelde referentiespanning.
Aan de uitgang van het referentiecirçuit verschijnt een

gelijkspanning die gelijk is aan het verschil tussen de

ingangssignalen van het circuit.

Deze gelijkspanning wordt door een A/D-converter gedigi

taliseerd. Aan het eind van de meting van het gemiddelde
vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal, wordt de A/D

converter door de Apple computer uitgelezen.

Het verschil tussen de integratoruitgangsspanning en een

bepaalde referentiespanning wordt dus door de A/D-
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converter geconverteerd, en niet de integratoruitgangs
spanning zelf.

De reden hiervoor is dat op deze manier de A/D-converter
beter uitgestuurd wordt.
Immers, als er geen echo's door de transducer gedetecteerd
worden zal er altijd een ruisspanning op de ingang van de
echodetectieschakeling aanwezig zijn. Dit ruissignaal wordt
uiteraard ook (exponentieél) versterkt, gelijkgericht en
geïntegreerd. Dit heeft tot gevolg dat de uitgangsspanning
van de integrator een (aan het eind van een meetcyclus
vrijwel constante) van nul verschillende waarde zal hebben.
Als de integratoruitgangsspanning rechtstreeks aan de A/D
converter aangeboden zou worden, zou de A/D-converter nooit
over zijn totale bereik van 0 tot 5 of 10 Volt uitgestuurd

kunnen worden. Daardoor zou de resolutie in de meting van
het gemiddelde vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal
onnodig verkleind worden.

Door nu de spanning die op de uitgang van de integrator
staat wanneer er geen echosignaal op de ingang van de de

tectieschakeling aanwezig is, af te trekken van de integra

toruitgangsspanning wanneer er wel een echosignaal aan
wezig is, wordt de A/D-converter wel tot aan de ondergrens

van z~Jn bereik benut.
De af te trekken spanning wordt de referentiespanning ge
noemd, en moet dus gelijk zijn aan de integratoruitgangs

spanning, die gemeten wordt wanneer er geen meetobject in
de waterbak van de experimentele tomograaf aanwezig is.

Immers, dan mag verondersteld worden dat er geen reflectie
optreedt (zie ook figuur 3.3).

Een andere formulering van de reden voor het vergelijken
van de integratorspanning met de referentiespanning is,
dat in de te reconstrueren afbeelding het contrast gevormd
moet worden door verschillen in de lokale vermogensreflec

tiecoéfficiént (zie ook paragraaf 3.2).
De variatie in het gemeten gemiddelde vermogen van het
echosignaal, het vermogen beschouwd ten opzichte van een
bepaald referentieniveau, zou dan door de A/D-converter
gedigitaliseerd kunnen worden, en gelden als invoer voor
het reconstructiep~ogramma.De g~ootte van het gemiddelde
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echosignaalvermogen op zich is hier niet van belang.

Onder variatie in het gemeten gemiddelde echosignaalver

mogen wordt hier verstaan: de verschillen in het gemeten
vermogen, die het gevolg zijn van het op verschillende po-

-sities in het meetobject bepalen van het gemiddelde vermo

gen (in overeenstemming met de scanmethode volgens fi
guur 1.1).

Nu de meting van het gemiddelde vermogen van het ontvangen
RF-echosignaal is toegelicht, wordt in het volgende uitge

breid beschreven op welke manier deze meting in de huidige

meetopstelling geïmplementeerd wordt, en welke stuursigna

len nodig zijn om eenzelfde meetprocedure te realiseren,
zoals die gevolgd is in geval van de looptijd-, gemiddelde

frequentie- en amplitudemeting.

De meetprocedures van de looptijd-, gemiddelde frequentie-,
en amplitudemeting maken, zoals uitgebreid besproken in
hoofdstuk 2, gebruik van het rondzingprincipe: het herhaal

delijk beschikbaar zijn van het door de ontvangtransducer
gedetecteerde signaal.

Er kan dus meerdere malen aan dit signaal gemeten worden.
Zoals vermeld in hoofdstuk 2, wordt in totaal N keer aan

dit signaal gemeten (met doorgaans N = 200 of N = 400 in

geval van de looptijd- en frequentiemeting; N ~ 16 in

geval van de amplitudemeting) . Na N keer meten is dan een
meetsample van de looptijd, gemiddelde frequentie of ampli

tude van de ontvangen ultrageluidspuls verkregen.

In geval van de meting van het gemiddeld vermogen van het
ontvangen RF-signaal in mijn proefopstelling, wordt het
rondzingprincipe gesimuleerd door per meetsample de pulsge

nerator N pulsen (pulsbreedte 0.25 ~s) met een maximale

pulsrepetitiefrequentie van 5 kHz te laten uitzenden,

N maal het gemiddelde vermogen van het ontvangen RF-signaal
te meten, en het aantal metingen te registreren.

N mag niet te groot zijn omdat dan het risico gelopen wordt
dat een overflow van de A/D-converter-optreedt.
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Om een overflow van de A/D-converter te vermijden, wordt N

niet groter gekozen dan 16 (in analogie met de amplitude
meting) .

Het registreren van het aantal gedane metingen wordt

gedaan door een programmeerbare N-deler, c.q. een 16-deler.

Deze wordt aan het begin van ieder meetsample vanuit de
computer gereset. De N-deler telt vervolgens het aantal

pulsen dat door de pulsgenerator uitgezonden wordt.
Als er N pulsen zijn geteld (met dus N ~ 16) en er N

metingen uitgevoerd zijn, geeft de N-deler een latch
signaal af aan de A/D-converter. Deze stopt dan met het
conversieproces en kan uitgelezen worden door de Apple

computer.

De waarde van de A/D-converter op dat moment is gerelateerd

aan het gemiddelde ontvangen echosignaalvermogen bepaald

over N metingen.

Behalve het N-deler stuursignaal voor de A/D-converter,

zijn er ook stuursignalen nodig om ieder meetsample van in

totaal N metingen van het gemiddelde vermogen bevat in het

RF-echosignaal, correct te laten verlopen.

Binnen zo'n meetsample zijn er ook enkele stuursignalen

nodig om iedere afzonderlijke meting van het gemiddelde

vermogen bevat in het RF-signaal, correct te doen verlopen.

Al deze stuursignalen zullen in het volgende geanalyseerd

worden.

Het reset-signaal vanuit de computer wordt gebruikt om de

echodetectieschakeling op te starten voor een volgend meet

sample.

Ten eerste dient dan, zoals hierboven reeds vermeld, de N
deler (met N ~ 16) op zijn beginwaarde gereset te worden.

Ten tweede moet de A/D-converter gereset worden, ten teken

dat een nieuw analoog-digitaal conversieproces kan begin

nen.

Ten derde moet de tijdens een meetsample opgeslagen la

ding in de condensator van de integratieschakeling, met

behulp van een kortsluitcircuit verwijderd worden, waardoor
de condensatorspanning op zijn nulwaarde wordt gezet.

Voor het correct verlopen van opeenvolgende meetsamples

van N metingen van het gemiddelde vermogen bev1t ip het
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RF-echosignaal, dient ieder meetsample met een condensator
nulspanning te beginnen.

Immers, het is juist de spanning uit de integrator die een

maat voor het gemiddelde ontvangen echosignaalvermogen

vormt.

Afgezien hiervan, kan het ingangssignaal van de integrator

niet continu geïntegreerd worden, daar dan tevens de span

ning die tijdens het uitzenden van een nieuwe geluidspuls
op de ingang van de echodetectieschakeling staat, meege

integreerd wordt. Deze zendspanning draagt niet bij tot

de te meten gemiddelde vermogen van het ontvangen RF-echo
signaal.

Het kortsluiten van de condensator geschiedt als volgt:
het reset-signaal vanuit de computer triggert de ingang

van een TTL one-shot. De one-shot geeft een puls af met

een instelbare vaste pulsduur (in dit geval is dat circa

5 ~s). De uitgang van de one-shot is dus gedurende
ongeveer 5 ~s hoog. Tijdens het hoog zijn van zijn uit

gangssignaal sluit de one-shot een schakelaar, die de

integrator kortsluit naar aarde.

De kortsluittijd moet voldoende lang zijn om de condensa
tor zijn nulspanning te laten bereiken.

De stuursignalen die nodig zijn om binnen een meetsample

de afzonderlijke metingen van het gemiddelde vermogen bevat
in het ontvangen RF-signaal correct te doen verlopen, wor
den afgeleid van de pulsgenerator. Immers, telkens wanneer

deze een nieuwe puls genereert, is dit het teken dat een

volgende meting van het vermogen bev.at in het RF-echosig
naaI begint.

Ten eerste dient de integrator losgekoppeld te worden van
de ingang van de echodetectieschakeling, gedurende de tijd

dat er spanning als gevolg van het uitzenden van een ultra
geluidspuls, op de klemmen van het ingangscircuit van de

echodetectieschakeling aanwezig is. Deze tijd is iets

langer dan de pulsduur van de ultrageluidspuls, die circa

5 ~s bedraagt (zie figuur 2.2).
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Immers, na het uitzenden van een geluidspuls zal de trans
ducer enige tijd "nadenderen" en dus nog elektrische span

ningen opwekken, die op de ingang van de echodetectiescha
keling komen te staan. Zoals eerder in deze paragraaf reeds

vermeld, mogen deze spanningen niet door de integrator
meegeintegreerd worden.

Daarom wordt de integrator gedurende een periode van on

geveer 8 ~s na het uitzenden van een nieuwe geluidspuls,

van de ingang van de detectieschakeling losgekoppeld.
Deze tijdsduur moet lang genoeg zijn om geen invloed meer

te ondervinden van het nadenderen van de transducer.

Het loskoppelen van de integrator geschiedt als volgt:

Tegelijk met het uitzenden van een nieuwe puls triggert de

pulsgenerator de ingang van een TTL one-shot. Daardoor

wordt de uitgang van de one-shot gedurende een vaste en
instelbare tijd hoog (in dit geval bedraagt die tijd dus
ongeveer 8 ~s).

De one-shot bedient een schakelaar. Deze koppelt de inte

grator los van het voorgaande deel van de detectieschake

ling op het moment dat de uitgang van de one-shot van laag

naar hoog gaat.

De schakelaar verbindt de integrator weer met het voor

gaande deel van de echodetectieschakeling op het moment

dat de uitgang van de one-shot van hoog naar laag gaat.

Ten tweede dient de logarithmische ontvangversterker een

stuursignaal te ontvangen, zodanig dat de versterkingsfac
tor op zijn beginwaarde gereset wordt en vervolgens weer

exponentieël kan toenemen, in overeenstemming met de cor

rectie voor de toename van de demping bij toenemende lengte

van de door de gereflecteerde geluidsbundel afgelegde weg.

De versterking als functie van de tijd, heeft dan een ver

loop. zoals geschetst in figuur 3.5:
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verster
king

o tijd

fig. 3.5.: de versterking van de ontvangversterker

als functie van de tijd

Dit stuursignaal wordt als volgt gegenereerd:
Tegelijk met het uitzenden van een nieuwe puls triggert de

pulsgenerator dezelfde TTL one-shot als zojuist beschreven.
De uitgang van deze one-shot is dus gedurende ongeveer 8 ~s

hoog. In de tijd dat de uitgang van de one shot hoog is,

wordt de versterkingsfactor van de ontvangversterker op
zijn beginwaarde gereset.
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HOOFDSTUK 4 DE HARDWARE VAN DE HEETSCHAKELING

In het hiernavolgende wordt de hardware van de in

paragraaf 3.3 gepresenteerde echodetectieschakeling uitge

breid behandeld. Dit zal gebeuren aan de hand van het

blokschema, gegeven in figuur 3.3: de te onderscheiden
deelblokken binnen dit schema vormen de inhoud van opeen

volgende paragrafen.

Zo komen in de zendversterker, de ontvangversterker, de

gelijkrichter, en de integrator aan de orde in respectie

velijk paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, en 4.4.
Het referentiecircuit en de A/D-converter worden besproken
in paragraaf 4.5.
Paragraaf 4.6 tenslotte beschrijft de hardware van de
stuurschakeling, die de implementatie van de vermogens

meting in de huidige meetopstelling moet verzorgen.

4.1 DE ZENDVERSTERKER

In de meetschakeling voor de vermogensmeting wordt

hetzelfde ontwerp van een zendversterker gebruikt als is

toegepast in geval van de looptijd-, gemiddelde frequen

tie-, en de amplitudemeting.

Doel van de zendversterker is om de elektrische puls af

komstig van de pulsgenerator (pulsbreedte 0.25 ~s) te

versterken tot een spanning van ongeveer 150 Volt. Deze

zendspanning exciteert de transducer als gevolg waarvan

deze een korte ultrageluidspuls (pulsduur circa 5 ~s,

resonantiefrequentie 2 MHz) uitzendt.

Het elektronische schema van de zendversterker is gegeven
in figuur 4.1, en de principewerking ervan zal in het vol

gende summier toegelicht worden.
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fig. 4.1.: schema van de zendversterker

De zendversterker beslaat het gedeelte rechts van de stip
pellijn. Het ingangssignaal van de schakeling wordt gevormd

door de pulstrein gegenereerd door de pulsgenerator (puls
breedte 0.25 ~s, pulsrepetitiefrequentie maximaal 5 kHz).

Gedurende de tijd dat er geen puls op de ingang staat,

geleidt de schakeltransistor MOSFET IRFD210 spert de scha

keltransistor MOSFET IRFD9210, en is de uitgang van de

zendversterker laag.
Verschijnt op de ingang van de zendversterker een puls, dan

wordt gedurende de aanwezigheid van de puls in zeer korte
tijd MOSFET IRFD9210 in geleiding, en MOSFET IRFD210 in
sperrichting geschakeld. Op de uitgang komt dan de ver

sterkte puls te staan.
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De amplitude van de versterkte puls is met behulp van de
potmeter van 100 kQ binnen het bereik van +10 Volt tot
+160 Volt instelbaar.

Voor het genereren van zulke hoge spanningen wordt een
transformator (met een secundaire spanning van 110 Volt)
tesamen met een zenerdiodecircuit toegepast. De 5 in serie
geschakelde zenerdiodes met elk een Zenerspanning van
33 Volt, zorgen voor een stabiele spanning van ongeveer
+160 Volt. Van deze spanning wordt met behulp van de reeds
genoemde 100 kO-potmeter, de amplitude van de versterkte
puls afgeleid.

Om de MOSFETS tegen mogelijke overbelasting te beschermen,
zijn 2 weerstanden van 47 0 toegevoegd.
Omdat de in- en uitschakeltijden van de MOSFETS zeer klein
moeten zijn «10 ns), en de drainspanningen zeer hoog
kunnen zijn, dienen de MOSFETS van een speciaal type te
zijn. Hier is gekozen voor de MOSFETS IRFD210 en IRFD9210.

De drie schakeltransistoren 2N4275 en de diodes 1N4148 ver

zorgen de aansturing voor de MOSFETS.

4.2 DE ONTVANGVERSTERKER

Voor de logaritmische ontvangversterker ter correctie
van de toename van de demping bij toenemende lengte van de
door de gereflecteerde geluidsbundel afgelegde weg, wordt ook
uitgegaan van een in de vakgroep Medische Elektrotechniek
ontwikkelde schakeling van den Dijssel [10]. Deze verster

ker wordt toegepast in een A-mode scanner voor demons tra
tiedoeleinden, en geeft goede resultaten te zien.

Het dynamische bereik van de versterker werd gedimensio
neerd op 80 dB en bleek in de praktijk ongeveer 70 dB te
bedragen van den Dijssel [10]. Bij de dimensionering werd

echter uitgegaan van transducer-resonantiefrequenties van

1 MHz.
In de experimentele tomograaf daarentegen worden trans-
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ducers met een resonantiefrequentie van 2 MHz gebruikt.
Dit betekent dus dat de demping van de geluidsbundel die

zich door het meetobject voortplant, toeneemt.

Verondersteld wordt dat de demping in eerste orde benade

ring, lineair van de frequentie afhangt [5]. Dan bedraagt
de dempingscoëffi~iëntvoor de meeste af te beelden men

selijke weefsels, c.q. af te beelden meetobjecten, bij

toepassing van "2 MHz" transducers ongeveer 2 dB/cm Hagen
Ansert [9].

In de huidige meetopstelling bedraagt de afstand tussen
zend- en ontvangtransducer circa 15 cm (zie hoofdstuk 2).

De door de gereflecteerde ultrageluidsbundel afgelegde weg

is 2 maal zo lang: 30 cm. De totale demping van de bundel
tijdens de afgelegde weg is dan ongeveer 60 dB.

Het dynamische bereik van het ontvangen echosignaal heeft
eveneens deze orde van grootte.

De ontvangversterker heeft dus ook voor "2 MHz" transducers

een voldoende groot dynamisch bereik.

In de bestaande hardware zijn echter enkele wijzigingen

noodzakelijk om de versterker voor ontvangst van 2 MHz

RF-signalen geschikt te maken.
Deze wijzigingen alsmede de opbouw van de dempingcorri

gerende versterker komen in het vervolg ter sprake. Voor

een uitgebreidere behandeling van deze versterker zij ver

wezen naar van den Dijssel [10].

Bijlage 1 bevat het complete elektronische schema van de

ontvangversterker.

De ontvangversterker kan onderverdeeld worden in een vier
tal funktionele blokken, volgens figuur 4.2:
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fig. 4.2.: blokschema van de ontvangversterker

De 4 blokken: ingangstrap, voorversterker, logarithmische

versterker en de stuurschakeling zullen in het hiernavol

gende stuksgewijs behandeld worden.

Het elektronische schema van de ingangstrap is weergegeven

in figuur 4.3:
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470

2*ln4148
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fig. 4.3.: schema van de ingangstrap

Vi is de spanning van het van de transducer afkomstige RF

echosignaal. De ingangstrap beschermt het achterliggende

deel van de dempingcorrigerende versterker en de rest van

de echodetectieschakeling, voor de hoge spanningen (tot

circa 160 Volt) die tijdens het zenden van een ultra

geluidspuls optreden.

Hierin wordt voorzien door het diodeclampingcircuit, dat

de wisselspanning op de diodeklemmen niet groter dan onge

veer 1,4 Vt-t laat worden.

De uitgangsspanning van de ingangstrap (Vl uit figuur 4.2)
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vormt de ingangsspanning van de voorversterker.

Omdat het ruisgetal van een cascadeschakeling van verster

kers bepaald wordt door het ruisgetal van de eerste ver

sterker (hier de LH 733), dient het ruisgetal van deze

versterker zo klein mogelijk te zijn. Het ruisgetal van

de totale versterkerschakeling is dan ook klein, en dit

komt de kwaliteit van de ontvangversterker (wat ruis be

treft) ten goede.

Daarom wordt het hart van àe voorversterker gevormd door

de ruisarme videoversterker, LH 733. Het blijkt namelijk

dat de logarithmische versterker zelf een vrij groot ruis

getal heeft. De LH 733 heeft bij signaalfrequenties van

2 HHz een zeer klein ruisgetal en is bovendien speciaal

ontworpen om zeer kleine signalen te versterken.

Omdat de ultrageluidspuls een korte tijdsduur heeft (onge

veer 5 ~s) zal het spectrum van het ontvangen RF-signaal

vrij breed zijn.

De LH 733 dient een bepaald spectrum rondom de centrale

frequentie van 2 HHz te versterken en andere signaalfre

quenties te onderdrukken (zie hoofdstuk 3). De voorver

sterker is dus in feite een bandfilter. De versterkings

factor van de LH 733 dient daarom frequentie-afhankelijk

te zijn.

Deze frequentie-afhankelijke versterkingsfactor wordt ge

geven door:

A = Vu = 1,7 . 103

Vi Z + 2Re

(4.1 )

Vu is de uitgangsspanning van één uitgang (hier pin 8 van

het IC).

2Re is de inwendige weerstand van het IC en bedraagt 32 Q.

Z is een impedantie aan te sluiten tussen pin 3 en pin 12

van het IC. Zie figuur 4.4 voor het elektronische schema

van de voorversterker.
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fig. 4.4.: schema van de voorversterker

Z moet zodanig gekozen worden dat aan de boven beschreven

versterkingseisen voldaan wordt.
De benodigde bandbreedte, B, rondom de centrale frequen
tie, fo, van 2 MHz, wordt op 500 kHz gesteld. De verster

king van de LM 733 bij deze frequentie mag in verband met

oversturing van de logarithmische versterker niet te groot

zijn en wordt op 25 gedimensioneerd (zie van den Dijs-

sel [10]).

Met behulp van een serie-RLC schakeling valt de impedantie

Z te realiseren. Voor een serie-RLC kring geldt:

Z = R + j(~ - 1 /WC)

W0 2 = l/LC

Q = fo /B = l/R Y"L"i2

Uit de dimensioneringseisen volgt:

Wo = 2nfo = 4n . 106 [rad/sJ

Q = 4

( 4 . 2 )

(4.3)

Kies L = 33 ~H, dan volgt uit (4.3): R = 104 0, C = 192 pF.
In de waarde van 104 Q is ook de interne weerstand van het
IC ter grootte van 32 Q verdisconteerd. De extern aan te

sluiten weerstand bedraagt dus: R = 104-32 = 72 Q.

In de schakeling is R = 68 0 en C = 180 pF genomen.

De uitgangsspanningen (pin 7 en pin 8 van de LM 733) zijn
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met een RC-combinatie ontkoppeld. De benodigde ingangs

spanning (V2 uit figuur 4.2) voor de logarithmische ver
sterker wordt op pin 8 afgenomen.

De logarithmische versterker zorgt ervoor dat de verster
king exponentieël in de tijd toeneemt, in overeenstemming

met de correctie voor de toename van de demping bij toe

nemende lengte van de door de geluidsbundel afgelegde weg.

Vanzelfsprekend dient deze versterking extern regelbaar
te zijn (zie hoofdstuk 3).

Een opamp die aan deze kwalificaties voldoet is de MC 1350.
Dit is een IC met een regelbare versterking (Automatic

~ain Çontrol, AGC). Deze versterking wordt extern geregeld
via een, op de aparte AGC-ingang van de MC 1350, aan te

sluiten stuursignaal, VAGC.
Als VAGC een lineair afnemende spanning is, neemt de ver

sterking van de MC 1350 exponentieël toe als functie van

de tijd. Door op de VAGc-ingang van de MC 1350 een zaag
tandvormige spanning aan te sluiten, valt dit te reali

seren. Het genereren van deze zaagtandvormige spanning

komt verderop aan de orde. Eerst wordt nu de MC 1350 nader
beschouwd.

De MC 1350 is in wezen een verschilversterker. De verster
kingsfactor van een verschilversterker neemt toe als de

collectorimpedantie toeneemt.
Net als de reeds besproken voorversterker LM 733, moet de

MC 1350 signalen binnen een frequentiespectrum rondom de
centrale frequentie van 2 MHz versterken en signalen buiten

dit spectrum onderdrukken (de MC 1350 dient dus eveneens

een bandfiltergedrag te vertonen). De versterking voor sig
nalen binnen het genoemde spectrum dient zo groot mogelijk

te zijn.

De frequentie-afhankelijke versterkingsfactor wordt met behulp

van de collectorimpedantie gerealiseerd.
De collectorimpedantie dient dus als een bandfilter uitge

voerd te worden. Omdat de versterking rondom de centrale

frequentie, fo, van 2 MHz zo groot mogelijk moet zijn, moet
de filterimpedantie rondom deze frequentie ook groot zijn.
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Door het bandfilter als parallel RLC-filter uit te voeren,
valt aan deze eisen te voldoen.
De benodigde bandbreedte, B, van dit filter wordt wederom
op 500 kHz gesteld.
Voor een parallelle RLC-kring geldt:

z = j WLR

R(l - W 2 LC) + jWL
Wo 2 = l/LC

Q = fa /B = R '{é/L

Uit de dimensioneringseisen volgt:

Wo = 2nfo = 4n . 106 [rad/sJ

Q = 4

( 4 . 4 )

( 4. 5)

Kies L = 220 ~H, dan volgt uit (4.4): R = 11 kO , C = 29 pF.
In de praktijk zijn R = 12 kO en C = 27 pF genomen.
Figuur 4.5 geeft het schema van de logarithmische verster

ker.

+12V 12k

47"r
6

2201.1..--__~--'VVvY''f''\-+-_+15V

27p

1-----1-""""".........""""----4--... +15V

22k
L.....,....-C::=::::J--"'VN:J:.

I 150p

fig. 4.5.: schema van de logarithmische versterker

Het ingangssignaal, V2 uit figuur 4.2, voor de versterker
wordt via een condensator van 47 nF, met pin 4 van de
MC 1350 verbonden. De andere ingang van het IC (pin 6)

ligt aan aarde.
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Het stuursignaal, VAGC, voor de regelbare versterking van

de MC 1350 wordt via een RC-netwerk met pin 5 van het IC
verbonden.

Het verloop van de versterking van de MC 1350 als functie
van de stuurspanning, VAGC, wordt gegeven door de regel

karakteristiek. Indien in deze karakteristiek VAGC op
lineaire schaal uitgezet wordt tegen de versterking op

logarithmische schaal, en het verband is lineair, dan ver
loopt de versterking dus exponentieël. In van den Dijs

sel [10] wordt gesteld dat dit lineaire verband opgaat

over een gedeelte van 40 dB, tussen de versterkingsfac
toren 0,2 en 20.

Het verloop van de versterking als functie van de regel
spanning is dan zodanig dat de versterking exponentieël

toeneemt bij een lineair afnemende regelspanning.

Om het totale versterkingsbereik op de gedimensioneerde

80 dB te krijgen, worden 2 MC 1350's in cascade gescha
keld (zie bijlage 1).

De helling van het lineaire deel in de regelkarakteristiek
komt overeen met de steilheid van de versterkingsregeling

(dat is de versterkingsverandering per Volt stuurspanning

VAGC) .
Met behulp van de weerstand R in het RC-netwerk bij de

VAGc-ingang van de MC 1350 (zie figuur 4.5) kan deze

steilheid beïnvloed worden. R heeft de waarde 22 ka waar

door de steilheid circa 25 dB per Volt VAGC bedraagt.

Een andere belangrijke voorwaarde voor een goed functio
neren van de ontvangversterker, is de snelheid van de ver

sterkingsregeling. Immers, de versterking moet, zoals in
het begin van deze paragraaf gesteld, 60 dB, een factor

106 , veranderen in een tijdsduur van 200 ~s.

De snelheid van de versterkingsregeling (de VAGc-sturing)
wordt bepaald door de tijdconstante van het RC-netwerk

bij de VAGc-ingang van de MC 1350 (zie figuur 4.5).

In van den Dijssel [10] is gebleken dat met R = 22 ka en
C = 150 pF een voldoende snelle versterkingsregeling ver

kregen is.
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De MC 1350 heeft een vrij lage ingangs-, en vrij hoge uit
gangsimpedantie. Om de ingangsimpedantie te vergroten en de

uitgangsimpedantie te verlagen worden tussen de 2 MC 1350's

en achter de tweede MC 1350 emittervolgers geplaatst.
Daardoor wordt de ingangsimpedantie circa 150 kO en de

uitgangsimpedantie ongeveer 10 O.

Tot slot van deze paragraaf wordt de stuurschakeling voor
het leveren van de stuurspanning VAGC behandeld.
Zoals hierboven vermeld moet de stuurschakeling een li

neair afnemende spanning genereren. Dit wordt gedaan met

behulp van een zaagtandgenerator. Het maximale spanninngs

niveau van deze zaagtand is 1,5 Volt. Deze spanning komt

overeen met de maximale versterking van 40 dB per MC 1350.

(In totaal dus een versterking van 80 dB). Immers: de
steilheid van de versterkingsregeling bedraagt ongeveer
25 dB per Volt VAGC; dit is 40 dB voor VAGC = 1,5 Volt.

De minimale waarde is gedimensioneerd op VAGC = 80 mVolt,
behorende bij een versterking van 2 dB per MC 1350 van den

Dijssel [10].

Het genereren van de zaagtand geschiedt met de schakeling

geschetst in figuur 4.6.

Het principe van het genereren van een zaagtandvormige

spanning berust op het opladen van een condensator met

een constante stroom. De spanning over de condensator ver
loopt dan lineair als functie van de tijd.

De stroombron wordt gerealiseerd door een opamp (1/4 4741)
en een transistor (BC 414C). Zie figuur 4.6:
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fig. 4.6.: schema van de zaagtandgenerator

Voor de maximale spanning over de condensator geldt:

VMAX = (IMAX IC) • AT ( 4 . 6 )

moet, zoals
dat met de
niet bereik-

De maximale spanning over de condensator komt overeen met
het maximale spanningsniveau van de zaagtand.
~T is de tijdsduur die verstrijkt tussen het uitzenden
van de opeenvolgende geluidspulsen en bedraagt dus 200 ~s.

Alle spanningen zijn beschouwd ten opzichte van het
-15 Volt niveau.
Het maximale spanningsniveau van de zaagtand
hierboven vermeld, 1,5 Volt zijn. Het blijkt
zaagtandgenerator alleen dit spanningsniveau
baar is van den Dijssel (10).
Daarom wordt de spanning uit de zaagtandgenerator nog met
een factor twee versterkt, alvorens aan de VAGe-ingang van
de MC 1350 aangesloten te worden. Dit komt verderop aan
de orde.
Het maximale spanningsniveau van de zaagtand uit de zaag
tandgenerator moet dus 0,75 Volt zijn. Uit (4.6) volgt dan

voor de grootte van de maximale stroom uit de stroombron:
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IM AX = 175 !JA.

De minimale waarde van de bronstroom volgt uit de mini

male waarde voor de stuurspanning VAGe = 75 mVolt overeen
komend met een waarde van 37,5 mVolt voor het spannings

niveau van de zaagtand uit de zaagtandgenerator.

De minimale waarde van de bronstroom bedraagt dan:

IM I N = 8, 8 !JA.

Variëren van de bronstroom binnen het bereik [8,8 !JA -
175 !JA] gebeurt door middel van de 2,5 kO -potmeter. Als

de transistorbasisstroom wordt verwaarloosd wordt, voldoet

de bronstroom aan de vergelijking:

I = (VB)/ 47 kO [A] (4 .7)

Met behulp van de potmeter kan VA, en dus VB (indien de

opamp ideaal wordt verondersteld), gevarieërd worden tus

sen Ve en Vo. Ve bedraagt 8,9 Volt en Vo bedraagt 0,4 Volt.

Ve correspondeert met de bronstroom IMAX = 175 !JA; Vo cor

respondeert met de bronstroom IMIN = 8,8 !JA.

Zoals is besproken in paragraaf 3.3 dient de exponentiële

versterkingsfactor van de logarithmische versterker op

zijn beginwaarde gereset te worden aan het begin van

iedere, van de in totaal N metingen van het gemiddelde

vermogen bevat in het RF-echosignaal. In de praktijk be
tekent dit dat de stuurspanning, VAGe, op zijn beginwaarde

gereset moet worden, telkens wanneer een nieuwe ultrasone

puls uitgezonden wordt.

Dit gebeurt door tegelijkertijd met het uitzenden van een

nieuwe ultrageluidspuls de condensator te ontladen.

Het ontladen van de condensator wordt door de schakelFET

2N4391 gedaan. Als er geen ultrageluidspuls uitgezonden

wordt spert de FET (V's = -2.4 Volt), en neemt de conden
satorspanning lineair af als functie van de tijd.
Op hetzelfde moment dat de pulsgenerator een nieuwe elek

trische puls uitzendt, triggert hij een one-shot (zie

paragraaf 3.3). Deze stuurt een puls met een vaste puls-

57



duur van 8 ~s naar de triggeringang van de zaagtandgene

rator. Daardoor komt de FET kortstondig in geleiding en

wordt de spanning over de condensator 0 Volt. Hierna kan

de condensatorspanning weer lineair afnemen, ten teken dat

een volgende meting van het gemiddelde vermogen bevat in

het RF-echosignaal uitgevoerd wordt.

Voordat de stuurspanning uit de zaagtandgenerator aan de

VAGc-ingang van de MC 1350 aangesloten kan worden, moet

deze spanning eerst met een factor twee versterkt worden

om het gewenste zaagtandamplitudebereik te kunnen halen.

Bovendien dient de tweemaal versterkte zaagtand gesuper

poneerd te worden op het VAGc-gelijkspanningsniveau.

Omdat het VAGc-gelijkspanningsniveau per MC 1350 verschilt,

dient de zaagtand voor iedere MC 1350 apart, bij het

juiste VAGc-gelijkspanningsniveau opgeteld te worden. Dit

kan gebeuren door toepassing van een optelschakeling van

opamps (quad-opamp LM 324). Zie figuur 4.7:

Vzaagtand

IM

2M

+15V

I20k

2*

I
~ ---JA,,- ...

\
I20k

-15V

fig. 4.7.: instelling stuurspanning V,4GC

Het ingangssignaal van deze schakeling is de condensator

spanning uit de zaagtandgenerator (zie figuur 4.6). Deze

wordt door de eerste 1/4 LM 324 twee maal versterkt. De

tweede 1/4 LM 324 verzorgt de optelling van de zaagtand

vormige spanning met het VAGc-gelijkspanningsniveau van
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één MC 1350. Deze laatste spanning, Vi, kan met de pot

meter ingesteld worden, en komt overeen met die waarde

voor VAGe, waarbij de versterkingsfactor van de betreffende

MC 1350 0,2 is (corresponderende met het begin van het

lineaire deel in de regelkarakteristiek) .

Tijdens deze instelling is de ingang van de optelschake

ling losgekoppeld en met aarde verbonden.

De instelling van Vi dient voor iedere MC 1350 apart te

gebeuren.

Ter volledigheid zij nog vermeld dat tussen de + ingang

van de 1e opamp en aarde een weerstand van 680 kQ (lM//2M)

is geplaatst om te corrigeren voor de offsetspanning die

aan de uitgang van deze opamp optreedt.

4.3 DE GELIJKRICHTER

De eerstvolgende bewerking op het ontvangen RF-echo

signaal nadat dit signaal exponentieël is versterkt, is de

dubbelzijdige gelijkrichting (zie figuur 3.4). De beschrij

ving van de hardware betreffende de dubbelzijdige gelijk

richter is het onderwerp van deze paragraaf.

In de literatuur (bijvoorbeeld van den Boorn [llJ) wordt

dikwijls het schema van figuur 4.8 gegeven voor een dub

belzijdig gelijkrichtende schakeling:

V.
1.

fig. 4.8.: standaard dubbelzijdige gelijkrichter
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In dit schema geldt dat de eerste opamp het ingangssignaal
inverteert en enkelzijdig gelijkricht:

Bij positieve ingangsspanning Vi spert diode Di, geleidt

diode D2, en is de spanning V· gelijk aan -Vi (indien de

spanningsval over de diode in geleiding wordt verwaar
loosd) .

Bij negatieve ingangsspanning Vi geleidt diode Di, spert

diode D2, en is de spanning V· gelijk aan 0 (met verwaar

lozing van de spanning over diode Di).

De tweede opamp telt het tweemaal versterkte, enkelzijdig

gelijkgerichte signaal, op bij het geinverteerde ingangs

signaal:

Vu = - (2V· + Vi) =
{

- Vi

Vi
Vi < 0

, Vi ) 0

( 4 • 8 )

Resultaat is dat het uitgangssignaal Vu het dubbelzijdig
gelijkgerichte ingangssignaal voorstelt.

De bandbreedte van de gebruikte opamps dient voldoende
groot te zijn; zodanig dat de faseverschuiving voor sig
naalfrequenties rondom 2 MHz 0 graden is. Uit (4.8) blijkt

dat een faseverschuiving in V* ten opzichte van Vi, de op

telling nadelig beinvloed. Vu vormt dan niet meer het dub

belzijdig gelijkgerichte ingangssignaal, maar is dan een

willekeurig, niet nader bepaald signaal.

De gelijkrichter van figuur 4.8 functioneert alleen goed

voor frequenties tot enkele honderden kHz. Voor signalen

met frequenties rondom 2 MHz, zoals die in de huidige
meetopstelling gangbaar zijn, werkt de conventionele ge

lijkrichter niet goed.
Deze frequentiebeperking wordt niet alleen bepaald door de
bandbreedte van de gebruikte opamp en de faseverschuiving

van de opamp bij frequenties van 2 MHz. De beperking wordt

voornamelijk bepaald door de omschakel tijd van de diodes

van sper- naar doorlaatrichting en vice versa.
Immers, bij wisseling van polariteit van het ingangssig

naal, verandert de uitgangsspanning van de eerste opamp
sprengvormig met een spronggrootte van twee maal de diode

spar-ning. Als gevolg van de aanwezige parasitaire capaci-
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teiten van de diodes bij frequenties van 2 MHz, duurt het
een niet oneindig kleine tijd vooraleer de ene diode van

sper- naar doorlaatrichting, en de andere diode van door
laat- naar sperrichting is omgeschakeld.

De snelheid van deze omschakeling bepaalt de breedte van
het frequentiespectrum van signalen die correct gelijkge
richt worden.

In van den Keijbus [8] wordt een speciale dubbelzijdig
gelijkrichtende schakeling gepresenteerd die signalen van
2 MHz wel goed dubbelzijdig gelijkricht. Deze schakeling
(met enige aangebrachte modificaties) wordt in de echode

tectieschakeling ook toegepast, en zal in het volgende

worden toegelicht aan de hand van figuur 4.9:

fig. 4.9.: hoogfrequent dubbelzijdige gelijkrichter

Deze schakeling is dezelfde als die van figuur 4.8, met

het verschil dat nu in de terugkoppellus van de eerste
opamp een stroomsturing is opgenomen.

De gebruikte opamps zijn de breedbandversterkers NE 5539.

Deze hebben een bandbreedte van 80 MHz (bij een verster

king van 10 maal). Bovendien is de faseverschuiving tussen
ingangs- en uitgangsssignaal bij 2 MHz 0 graden.
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Het beperkte frequentiespectrum van signalen die correct
gelijkgericht worden, wordt door de stroomsturing verbreed.
Deze frequentiebeperking is, zoals eerder vermeld, het

gevolg van de omschakeltijd van de diodes bij wisseling

van polariteit van het ingangssignaal. In testmetingen is
gebleken dat nu signalen met frequenties tot 6 MHz correct
gelijkgericht worden (zie ook hoofdstuk 5).

De stroomsturing is uitgevoerd als een stroomspiegel met
instelbare sterkte van de stroom die door de diodes vloeit.
De sterkte van deze stroom wordt geregeld door de 500 Q 

potmeter.

Hierbij is stilzwijgend aangenomen dat zowel de PNP- als
de NPN-transistoren een matched pair vormen, hetgeen voor

een correct functioneren van een stroomspiegel noodzake
lijk is. In de praktijk is dit met verschillende transis

toren van eenzelfde type niet het geval.

Tijdens het omschakelen van de ene diode van sper- naar

doorlaatrichting en van de andere diode van doorlaat- naar

sperrichting, zorgt de stroomsturing ervoor dat de eerst

genoemde diode zeer snel in geleiding komt en de andere

diode uiterst snel spert. De sprong van tweemaal de diode
spanning die de uitgang van de eerste opamp moet maken bij

polariteitswisseling van het ingangssignaal, wordt nu in

een veel kortere tijd gedaan. En dit leidt tot de genoemde

verbreding van het frequentiespectrum van signalen die cor
rect gelijkgericht worden.
De invloed van de parasitaire capaciteiten is veel kleiner

omdat de stroom voor het op- en ontladen van deze capaci
teiten geleverd wordt door de stroomspiegel, en niet ten
koste gaat van de benodigde stroom voor het laten geleiden

en sperren van de diodes.

Als de diodes geleiden, is de versterkingsfactor van de

eerste opamp ongeveer 10, bepaald door de weerstanden van
100 Q en 1 kQ in de terugkoppel lus van de eerste opamp.

De tweede opamp telt de uitgangssignalen van de eerste
opamp op, en levert als uitgangssignaal, Vuit, het dubbel

zijdig gelijkgerichte ingangssignaal, ViD.

Vuit is het ingangssignaal van de in de volgende paragraaf

te bespreken integratieschakeling.
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De potmeter van 500 Q bij de tweede opamp is toegevoegd

ter correctie van de offsetspanning aan de ingangen van de

tweede opamp, die de optelling zou kunnen verstoren.

Ter volledigheid zij nog vermeld dat de condensator van

27 pF in de terugkoppellus van de tweede opamp is gewijzigd

in 10 pF. De vorm van het gelijkgerichte signaal werdt

daardoor verbeterd. In hoofdstuk 5 wordt dit nader toege

licht.

4.4 DE INTEGRATOR

-12 Volt'I

De volgende stap in de verwerking van het echosignaal

is het integreren van het dubbelzijdig gelijkgerichte sig

naal. Het resulterende signaal na deze bewerking is een
maat voor het vermogen van het echosignaal.

De integratieschakeling is gerealiseerd volgens het schema

gegeven in figuur 4.10:

e:ttrigger in

1 y.
10k 39k

à d
10n

opamp: LM 318

FET J 110

6
>-~I----t-------'P Vui t

+12 Volt

fig. 4.10.: schema van de integrator
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Het integreren van het gelijkgerichte signaal gebeurt met

behulp van een standaard integrator: een opamp (LM 318),

twee weerstanden (120 0 en 1,2 kO) en een condensator
(10 nF).

Het eigenlijke integreren wordt door de condensator uitge

voerd: VUlt in figuur 4.10 is de geïntegreerde van het in

gangssignaal VlD.

De operationele versterker in het integratiecircuit dient

zodanig gekozen te worden dat de schakeling rondom deze

opamp geschikt is om signalen met frequenties van 2 MHz

nauwkeurig te integreren.

Een geschikte en goed verkrijgbare opamp is de LM 318. Dit

is een type opamp dat speciaal ontworpen is voor toepas

singen waar snelle responsie en een grote bandbreedte ver

eist zijn (zie bijlage 2). De LM 318 heeft voor klein

signaalgedrag een bandbreedte van 15 MHz en een slewrate

van 70 [V/lJs].

Als operationele versterker in de integratieschakeling van

figuur 4.10 is de LM 318 dus goed geschikt.

Correctie voor de ingangsoffsetspanning van de LM 318

kan extern geregeld worden via een 100 kO potmeter, die

tussen pin 1 en pin 5 van de LM 318 aangesloten wordt.

De loper van deze potmeter is via een weerstand van 100 k

met de positieve voedingsspanning verbonden.

De uitgang van de integrator, aan pin 6 van de LM 318 af

genomen, wordt met de ingang van het referentiecircuit ver

bonden (volgens het meetschema van figuur 3.4).

De uitgang van de integrator (pin 6 van de LM 318) is daar

naast via een weerstand van 100 Q en een tweetal diodes,

aan spanningen van -5 Volt en +5 Volt gekoppeld.

De diodeschakeling zorgt ervoor dat eventuele pieken in

het ingangssignaal van de integrator niet in het uitgangs

signaal doorkomen (vergelijk het diodeclampingcircuit in

de ingangstrap van de ontvangversterker, figuur 4.3).

Plotselinge piekspanningen aan de ingang van de in para

graaf 4.5 te bespreken referentieschakeling zouden deze

schakeling kunnen oversturen, en zodoende een incorrecte
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analoog/digitaal-conversie van het gemeten vermogen tot ge

volg kunnen hebben.

Tot slot van deze paragraaf wordt de schakeling besproken
die ervoor zorgt dat de condensator van de integratiescha

keling na ieder meetsample van N metingen van het gemid
delde vermogen bevat in het RF-echosignaal, kortgesloten

wordt.
Zodoende kan ieder meetsample met een condensatornulspan
ning beginnen, hetgeen voor een eenduidige meting van het

gemiddelde vermogen bevat in het RF-signaal, noodzakelijk
is (zie paragrafen 3.2 en 3.3).

Het kortsluiten van de integrator wordt gedaan door de

snelle schakelFET J110.

De Jl10 is een N-kanaal junctieFET speciaal ontwikkeld voor
toepassingen waar snelle schakeltijden een vereiste zijn
(zie bijlage 3). De J110 kan binnen een tijd van circa

5 ns omschakelen van spertoestand naar geleiding. De " aan"

weerstand van de J110 is 18 Q.

De gezamelijke gate-drain en gate-source capaciteit be

draagt dan 85 pF. In de spertoestand van de J110 bedraagt

deze gezamelijke capaciteit 30 pF (bij signaalfrequenties

van 1 MHz).

De waarde van de condensator in het integratiecircuit

(hier 10 nF) dient zodanig groot te zijn dat de drain

gate en de source-gate capaciteiten verwaarloosd mogen

worden. Immers: de integrator moet met een condensator van

constante capaciteit uitgevoerd worden, anders gaat de
eenduidigheid in het integreren en daarmee de eenduidig

heid in het meten van het vermogen in het echosignaal,
verloren.

De gate van de J110 is verbonden met de triggeringang van
de integrator. Zolang vanuit de computer geen nieuw meet

sample opgestart wordt, is deze ingang laag en is de FET

gesperd (VGS ~ -2.4 Volt).

Indien de computer een reset-signaal uitstuurt ten teken

dat een nieuw meetsample kan beginnen, wordt tegelijkertijd

een one-shot getriggerd (zie figuur 3.4). De one-shot geeft
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een elektrische puls af met een vaste pulsduur (5 ~s).

Deze puls komt op de triggeringang van de integrator te

staan. Daardoor komt de FET kortstondig in geleiding, en

ontlaadt de condensator van 10 nFo
Aldus wordt de condensator op zijn nulspanning gereset.

De aanweerstand van de FET is niet exact 0 0 (18 0, zie

bijlage 3), zodat het enige tijd duurt voordat de conden

sator ontladen is. Een kortsluittijd van 5 ~s blijkt vol

doende te zijn om de condensator op zijn nulspanning te
krijgen.

Als de puls op de triggeringang verdwenen is, spert de FET
weer en kan het ingangssignaal van de integrator geinte

greerd worden.

4.5 HET REFERENTIECIRCUIT EN DE A/D-CONVERTER

De laatste stap in de verwerking van het ontvangen
RF-echosignaal voordat de analoog-digitaal conversie uit

gevoerd wordt, is het vergelijken van de uitgangsspanning

van de integrator met een bepaalde referentiespanning (zie

paragraaf 3.3 en figuur 3.4).
Het vergelijken van deze twee spanningen gebeurt met een

referentiecircuit. Dit zal worden toegelicht aan de hand
van figuur 4.11:
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10k

10k

Vtntegrator 10k

c:=~~

10k

6

+12 Volt

fig. 4.11.: schema van het referentiecircuit

In de geschetste configuratie geldt:

Vult = Vlntelilrator - Vref

Vlntegrator is de uitgangsspanning van de integratiescha
keling en is een (positieve) gelijkspanning die evenredig
is met het gemiddelde vermogen bevat in het ontvangen RF
echosignaal.
Vref is de (positieve) gelijkspanning die gemeten wordt
aan de uitgang van de integrator, indien de echodetectie

schakeling toegepast wordt in de experimentele tomograaf
voor een meting van het gemiddelde vermogen bevat in het
ontvangen RF-signaal, in een waterbak zonder meetobject.
Er treedt dan nauwelijks reflectie op en het ontvangen RF
signaal is dan slechts een ruissignaal (zie ook para
graaf 3.3).
Omdat de echodetectieschakeling nog niet in zijn geheel is
getest (zie hoofdstuk 5), is op voorhand niet bekend welke

waarde Vref zal hebben.
Wel kan gesteld worden dat in gevallen waar aan daadwerke

lijke meetobjecten gemeten wordt, Vlntegrator groter zal

zijn dan Vr e f •

De uitgangsspanning Vult van het referentiecircuit zal in
de praktijk dus een positieve gelijkspanning zijn.

Dit is ook noodzakelijk omdat de uitgangsspanning van het
referentiecircuit door de A/D-converter gedigitaliseerd
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wordt, en de A/D-converter alleen spanningen tussen 0 Volt

en +10 Volt kan converteren. De analoog-digitaal conversie

wordt verderop in deze paragraaf nader toegelicht.

De vergelijkoperatie, Vult = V1Dtegrator - Vref, wordt
niet door een offsetspanning op de ingangen van de opera

tionele versterker, de LM 318, verstoord.
Immers, deze offsetspanning kan geheel weggeregeld worden

door de aansluiting van een 50 kO-potmeter tussen pin 1
en pin 5 van de LM 318. De loper van deze potmeter is via
een weerstand van 47 kO met de positieve voedingsspanning

verbonden.

Het uitgangssignaal van de referentieschakeling wordt door
een A/D-converter gedigitaliseerd en aan het eind van een

meetsample door de computer ingelezen.

De A/D-converter dient aan een aantal eisen te voldoen:

- de resolutie van de converter dient minstens 8 bits te

bedragen, om de analoog-digitaal conversie niet te on
nauwkeurig te doen zijn, en om onnodige complicaties bij

het aansluiten van de A/D-converter op het 8-bit bussys

teem van de Apple II computer te voorkomen;

- de conversie aan het eind van een meetsample dient vol

tooid te zijn, voordat vanuit de computer het resetsig

naal gegenereerd wordt ten teken dat een nieuw meetsam
ple wordt gestart. Immers, het resetsignaal triggert de
one-shot voor het kortsluiten van de condensator van de
integrator, waardoor de ingangsspanning van de A/D-con

verter 0 Volt wordt. En tijdens het conversieproces
dient deze ingangsspanning uiteraard constant te zijn.

- de A/D-converter moet op een gemakkelijke manier op het
a-bit bussysteem van de Apple II computer zijn aan te

sluiten.

In Baars (4] is een A/D-converter gebruikt voor toepassing
in de amplitudemeting, en die aan bovengenoemde eisen vol

doet: de 12-bit A/D-converter met microprocessor interface,

de AD 574 AJ.
De AD 574 AJ heeft een conversietijd van maximaal 35 ~s
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(in geval van 12-bit conversie). De conversie geschiedt
volgens het "successive approximation" principe. De

AD 574 AJ beschikt over tri-state outputbuffers, en de

microprocessor interface zorgt ervoor dat de A/D-converter

geschikt is om direct op het 8-bits bussysteem van de
Apple II computer aangesloten te worden.

Om deze redenen zal de AD 574 AJ ook in de echodetectie
schakeling toegepast worden. Een uitgebreide beschrijving
van deze converter is gegeven in [12].

In het hiernavolgende zullen de essentiële kenmerken be

licht worden.

Het AD 574 AJ blokschema en de bijbehorende pinconfigura

tie zijn gegeven in figuur 4.12:

.0- ..........."

-._-....a
"'CUT

~~

""
MnNJCI-.n....

•g ... --..
"'al 11

-..ulonwT

"'0*'.._-
.-

--- H-~~ • _ .... -
.... "L::::::==::==~~~~_::LJ De

fig. 4.12.: blokschema en pinconfiguratie

van de AD 574 AJ

Het uitgangssignaal van de referentieschakeling, Vutt,

geldt als analoog ingangssignaal, 10VtD, van de A/D-con

ver ter en wordt op pin 13 van de AD 574 AJ aangesloten.

Het bereik van toegestane analoge ingangsspanningen loopt

dan van 0 tot +10 Volt (unipolaire ingangssignalen) .

Het gehele digitale bereik van de A/D-converter wordt

daarmee doorlopen.
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De ingangsimpedantie voor het bereik van 0 tot 10 Volt
bedraagt 5 kQ.

Er wordt geen externe calibratie uitgevoerd om voor de

unipolaire offset (maximaal 2 LSB) te corrigeren. Dit be

tekent dat de "BIP OFF"-ingang van de AD 574 AJ (pin 12 van

het IC) aan aarde wordt gelegd.

Evenmin wordt er een externe correctie uitgevoerd voor d~

"maximum full scale calibration error" van de AD 574 AJ,

die 0.25 % van de volle schaal bedraagt. Daartoe worden
de "REF IN"- en "REF OUT"-ingangen van de AD 574 AJ (pin 8

en pin 10 van het IC) via een weerstand van 50 0 (in de

praktijk 47 0) met elkaar verbonden.

Een mogelijke probleemfactor van de AD 574 AJ is het feit

dat gedurende het conversie-proces de ingangsstroom gemo

duleerd wordt, zodat het kan voorkomen dat de analoge in

gangs spanning niet constant is. Voor een juiste analoog

digitaal conversie is een constant analoog ingangssignaal

uiteraard noodzakelijk.

Door er voor te zorgen dat tijdens de conversie de ingang
van de integrator met aarde is verbonden, blijft de inte

gratoruitgangsspanning en daarmee de ingangsspanning van

de A/D-converter constant. Dit gebeurt met behulp van de

zelfde schakelaar tussen de integrator en de gelijkrichter

als is weergegeven in figuur 3.4, alleen is hierin niet ge

tekend op welke manier er voor gezorgd wordt dat de ingang

van de integrator gedurende de conversie aan aarde ligt.

De ingang van de A/D-converter is verbonden met de laag

impedante uitgang van de integrator, de uitgang van de

LM 318 (zie figuur 4.11).

De "closed-Ioop" uitgangsimpedantie van deze opamp bij een

"closed-Ioop" versterking van 1, bedraagt minder dan 10 0

(zie bijlage 2).

Zodoende heeft een variatie in de ingangsstroom van de

A/D-converter nauwelijks invloed op de ingangsspanning van

de A/D-converter, zodat deze spanning als constant be

schouwd mag worden.

Het digitale controle ingangssignaal Ao (op pin 4 van de
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AD 574 AJ) bepaalt het aantal bits waarmee de conversie
uitgevoerd wordt: Aa = 1 betekent een volledige 12-bit

conversie (conversietijd maximaal 35 ~s); Aa = 0 betekent

een kortere 8-bit conversie (conversietijd maximaal 25 ~s).

Het "12/~" digitale stuursignaal (op pin 2 van de

AD 574 AJ) bepaalt samen met het Aa signaal het formaat

van de datawoorden aan de uitgang van de A/D-converter.

Het "12/~" digitale stuursignaal is aan aarde gelegd

(pin 15 van het IC), zodat de AD 574 AJ het geconverteerde

ingangssignaal als 8-bit woorden uitstuurt.

Indien Aa = 1 worden twee 8-bit woorden uitgestuurd.
Het eerste 8-bit woord bevat de 8 MSB van het-uit 12 bits

bestaande geconverteerde signaal. Het tweede woord bevat

de 4 LSB gevolgd door 4 nullen.

Indien Aa = 0 wordt een 8-bit woord uitgestuurd, bestaande

uit de 8 MSB van het met 12-bit geconverteerde ingangs

signaal.

Zie ook de waarheidstabel van de AD 574 AJ:

Tabel 4.1. : Waarheidstabel voor de AD 574 AJ

Cl! IS aA:: ut Ac» as-..-
0 x x x X NCIDC
X I X X X NCIDC
I 0 0 X 0 IDitialC 12-BiI CoaYenioo
I 0 0 X I IDitialc I-Bit CoaftftiaD
I 0 1 Pin I X EDabk 12-BiI PIRlld OutpUI

I 0 I Pin 15 0 Eaabk • MoA Sipifianl Biu
I 0 I Pin 15 I Eaabk 41.581 +4TraiI.m, 1.mlea

(bron: [ 12] )

Het digitale uitgangssignaal STS (op pin 28 van de

AD 574 AJ) bepaalt de status van de A/D-converter: bij het

begin van de conversie gaat STS van laag naar hoog; aan

het einde van de conversie gaat STS van hoog naar laag.

Het aansluitschema van de AD 574 AJ, ingesteld zoals in

deze paragraaf beschreven, aan de Apple II computer, is

tenslotte gegeven in figuur 4.13.

De digitale stuursignalen (CE, ëS, R/ë en Aa)

zijn hierin niet gegeven.

Hce deze ingangssignalen moeten worden aangesloten, wordt
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in de volgende paragraaf besproken en is in figuur 4.16
weergegeven.

D1 42 DB11
D6 ......-=z~----+-~ ........... DB10
u~ O~9

D4 U.B8
DJ lJB7
D2 UB6
D1 DB5
DO DB4

DMA .Di UH)

1JJ4A uV' lJB2
lBT llV DB1

ThT OU'f D.HO
2 Cg

Dä S.l!:.L CS
Rit R/C
AO AO
+5V Vlogie

+12V ~e
- 12 V t-~-----"""""'-1 V ~ee

GhD Deom

A!"'PL~ II Al) 574 AJ

fig. 4.13.: aansluiting AD 574 AJ aan de Apple II
(voor de aansluiting van CE, CS, R/ë

en Aa: zie figuur 4.16)

4.6 DE STUURSCHAKELING

Nu alle hardware van de echodetectieschakeling is

besproken voor wat betreft het meten van het gemiddelde

vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal, wordt in deze

paragraaf de hardware behandeld van de componenten in de

stuurschakeling.
Het is deze stuurschakeling die de implementatie van de
reflectiemeting verzorgt binnen de experimentele tomograaf.

Dit is reeds uitgebreid besproken in paragraaf 3.3.
Zoals weergegeven in figuur 3.4 kan de stuurschakeling in

feite .onde~verdeeld worden in drie deelblokken:
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de twee one-shots die de schakelaars bedienen, respec

tievelijk de sturing verzorgen van de regelbare ver

sterking van de exponentiële ontvangversterker.

de twee schakelaars. Een schakelaar koppelt voor het
begin van iedere afzonderlijke meting van het gemiddel

de vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal, de inte
grator los van het voorgaande deel van de detectiescha

keling. De andere schakelaar sluit voor het begin van
ieder meetsample, de condensator van de integratiescha

keling kort naar aarde.

de N-deler, die aangeeft wanneer er N (met N S 16)

metingen van het gemiddelde vermogen bevat in het ont

vangen RF-signaal, gedaan zijn en er dus één meetsample

is verkregen.

Deze drie blokken zullen in het vervolg nader beschouwd

worden.

De twee one-shots zijn van het type 74121. De complete

datasheet van deze one-shot is gegeven in bijlage 4.

Het aansluitschema en de bijbehorende waarheidstabel zijn

weergegeven in figuur 4.14:
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fig. 4.14.: aansluitschema en waarheidstabel

van de 74121

Telkens wanneel de ingang van de one-shot (pin 5 van de
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74121) getriggerd wordt, genereren de uitgangen van de

one-shot (pin 1 en pin 6 van de 74121) een puls met een

vaste pulsduur. De minimale pulsduur van de ingangspuls
bedraagt 50 ns.

De pulsduur van de uitgangspuls kan ingesteld worden met

behulp van twee externe componenten: een weerst3nd Rr, en
een condensator Cr.

Wanneer geen externe weerstand aangesloten wordt, kan ge
bruik worden gemaakt van de aanwezige interne weerstand

Rial van 2 kO. Dit gebeurt door pin 9 en pin 14 (de voe

dingsspanning, Vee = 5 Volt) van de 74121 met elkaar te

verbinden.

De pulsduur, T, van de uitgangspuls voldoet dan aan:

T = l,4·103 .Cr CT in [F], T in [s]

Cr dient aan gesloten te worden tussen pinnen 10 en 11 van

de 74121.

De one-shot voor het aansturen van de kortsluitschakelaar

van de integrator heeft een pulsduur van 5 ~s. Er dient

dus een condensator van 3,9 nF aangesloten te worden.

De andere one-shot heeft een pulsduur van 8 ~s, zodat een

condensator van 5,6 nF tussen pin 10 en pin 11 van het IC

aangesloten moet worden.

De logische ingangen Al, A2 (pin 3 en pin 4 van de 74121)

van beide one-shots zijn aan aarde gelegd, zodat de uit

gangspulsen van de one-shots gegenereerd worden op het mo

ment dat het ingangssignaal van de one-shots van laag naar

hoog gaat.

De one-shot voor het aansturen van de kortsluitschakelaar

van de integrator wordt getriggerd door het reset-signaal

vanuit de computer. De uitgangspuls (pin 6 van de 74121)

wordt verbonden met de triggeringang van de integratie

schakeling.

De one-shot voor het bedienen van de schakelaar tussen de

gelijkrichter en de integrator, en het verzorgen van de

sturing van de regelbare versterking van de ontvangver-
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sterker, wordt getriggerd door de pulsgenerator.
De uitgangspuls op pin 1 van de 74121 vormt het stuursig

naal voor de schakelaar tussen de gelijkrichter en de
integrator (volgens figuur 3.4).

De uitgangspuls van deze one-shot wordt tevens aangesloten

op de trigger-ingang van de zaagtandgenerator behorende

bij de stuurschakeling voor de regelbare versterkingsfac

tor van de ontvangversterker (zie figuur 4.6).
De manier waarop deze sturing plaatsvindt is in para
graaf 4.2 gedetailleerd beschreven.

De schakelaar voor het kortsluiten van de condensator in

de integratieschakeling telkens wanneer er vanuit de com
puter een nieuw meetsample wordt opgestart, wordt gerea

liseerd door middel van een schakelFET, de J110. Deze FET
en de manier waarop de FET in de integrator is geïmplemen
teerd is reeds uitgebreid besproken in paragraaf 4.4.

Daarom kan hier met een verwijzing naar deze paragraaf

volstaan worden.

De schakelaar tussen de gelijkrichter en de integrator

wordt gerealiseerd door een 8-kanaals analoge multiplexerl

demultiplexer, de HEF 4051. De datasheet van de 4051 is

gegeven in bijlage 5.

Deze schakelaar moet aan het begin van iedere afzonder

lijke meting van het gemiddelde vermogen bevat in het ont

vangen RF-signaal, de ingang van de integrator gedurende

8 ~s loskoppelen van het voorgaande deel van de detectie
schakeling, en met aarde verbinden.

Zodoende wordt voorkomen dat de spanning die tijdens het

zenden van een ultrageluidspuls op de ingangskIemmen van de
echodetectieschakeling staat, meegeïntegreerd wordt (zie

ook paragraaf 3.3).
Hoe de multiplexer HEF 4051 geïmplementeerd wordt, zal

worden toegelicht aan de hand van figuur 4.15:
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fig. 4.15.: aansluitschema en waarheidstabel

van de HEF 4051

Met behulp van de adresingangen Ao, Al en Az (respectieve

lijk pin 11, 10 en 9 van de HEF 4051), kunnen de onderling

onafhankelijke kanalen (Yo - Y7) geadresseerd worden.

Er worden twee kanalen gebruikt en gekozen is voor kanalen

Yo en Yl (pin 13 respectievelijk pin 14 van de HEF 4051).

Daartoe worden Al, Az met aarde en de "enable"-ingang E
(pin 6 van de HEF 4051) met Vlogtc = 5 Volt verbonden.

Kanaal Yo wordt verbonden met de uitgang van de gelijk

richter; kanaal Yl wordt met aarde verbonden, terwijl de
gemeenschappelijke in-/uitgang van de multiplexer, Z (pin 3

van de HEF 4051), verbonden wordt met de ingang van de

integrator.

Met behulp van de adresingang Ao (pin 11 van de HEF 4051)

kan de uitgang Z van de HEF 4051 met kanaal Yo of met

kanaal YI verbonden worden.

De uitgang Z wordt met kanaal Yo verbonden wanneer Ao van

hoog naar laag gaat.

De uitgang Z wordt met kanaal Yl verbonden wanneer Ao van

laag naar hoog gaat.

Door nu de uitgangspuls van de one-shot (pin 6 van de
74121) op de adres ingang Ao van de HEF 4051 aan te slui

ten, is de bovengenoemde schakelfunctie gerealiseerd:

De integrator is met aarde verbonden gedurende de aanwezig-
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heid van de puls, 8 ~s lang; de integrator is met de ge

lijkrichter verbonden gedurende de tijd dat er geen puls
op de adres ingang Ao aanwezig is.

Wanneer kanaal Yo of kanaal Yl met de uitgang Z van de
HEF 4051 verbonden is, bedraagt de "aan"-weerstand onge
veer 50 Q (zie bijlage 5).

De frequentieresponsie in de "aan"-toestand beloopt fre

quenties tot maximaal ongeveer 50 MHz.
Deze waarden gelden bij voedingsspanningen VDD = 12 Volt,

Vss = VEE = 0 Volt.

Tot slot van deze paragraaf wordt de N-deler, c.q. de 16

deler, behandeld. In feite is deze N-deler een pulstel

ler, want de N-deler telt het aantal pulsen dat door de

pulsgenerator is uitgezonden. Wanneer het aantal getelde
pulsen N bedraagt, gaat de uitgang van de N-deler van laag
naar hoog en blijft hoog totdat een volgende puls geteld

wordt (de N-deler puls). De uitgang van de N-deler blijft

dus circa 200 ~s hoog.

Het complement van de N-deler puls is het stuursignaal

voor de A/D-converter en geeft aan dat de A/D-converter

het conversieproces kan starten. Zie figuur 4.16:

~ i oCE 6

W
D!V ~1CS 3

~ R/i
R/Ö 5

1
AaAa ~

AD 514 AJ ~-daler

puls
APPLE 11

fig. 4.16.: sturing A/D-converter door het com

plement van de N-deler puls
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In het testsysteem is uitgegaan van de reeds aanwezige
programmeerbare N-deler die bij de looptijd- en gemiddelde
frequentiemeting gebruikt wordt. Het deeltal van deze N
deler kan ingesteld worden. In geval van de reflectieme

ting dient het deeltal op maximaal 16 ingesteld te worden.
Het voert te ver om hier al te diep op de hardware van de

N-deler zelf in te gaan.
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HOOFDSTUK 5 TESTEN VAN DE SCHAKELING

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken betreffen
de de vorderingen, respectievelijk het testen, van de prak
tisch gebouwde schakeling voor het meten van het gemiddelde

vermogen bevat in het ontvangen RF-echosignaal besproken.

Omdat de echodetectieschakeling nog niet in zijn geheel is

gerealiseerd is het testen beperkt gebleven tot het testen

van de gereedgekomen deelblokken zoals die in hoofdstuk 4

onderscheiden zijn.

Ieder gerealiseerd deelblok is getest met (ingangs)-signa

len die binnen een frequentie- en amplitudebereik vallen,

dat globaal te verwachten valt voor dat betreffende deel
blok, wanneer de echodetectieschakeling eenmaal in de

experimentele tomograaf geïmplementeerd is.

De echodetectieschakeling is op een proefprint gebouwd.

Op de proefprint bevinden zich de gelijkrichter, de in

tegrator, het referentiecircuit en de stuurschakeling

(de twee one-shots en de schakelaars, zie het blokschema

van figuur 3.4).

De zendversterker, de logarithmische ontvangversterker,
de N-deler en de A/D-converter zijn niet op deze proef

print ondergebracht.

De in de echodetectieschakeling gebruikte zendversterker

is dezelfde als in de huidige meetopstelling aanwezig is.

Daarom is deze zendversterker niet extra op de proefprint

nagebouwd.

De ontvangversterker was reeds gebouwd op een proefprint,

voor toepassing in een A-mode scanner [10]. De in para

graaf 4.2 beschreven aanpassingen aan deze versterker voor

toepassing in de echodetectieschakeling (dat is: aanpassing

van de bandfilters vanwege het gebruik van "2 MHz"-trans

ducers in plaats van "1 MHz"-transducers, en de aanpassing

van de zaagtandgenerator voor een pulsrepetitiefr8~uentie
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van 5 kHz), z1Jn nog niet uitgevoerd.

Immers, voordat de echodetectieschakeling definitief in de
tomograaf geïmplementeerd kan worden, zal de ontvangver

sterker toch nog in zijn geheel nagebouwd moeten worden.

De te veranderen componenten (6 weerstanden en 5 conden

satoren, zie paragraaf 4.2 en bijlage 1), kunnen dan aan

de hand van de beschrijving in paragraaf 4.2 eenvoudig
ingebouwd worden.

De versterking van de óntvangversterker op zich, en het
dynamische bereik van de versterker worden door deze wij
zigingen niet beïnvloed.

De N-deler is niet op de proefprint gebouwd, omdat uitge
gaan is van de reeds in de meetopstelling aanwezige N

deler. Deze moet voor toepassing in de echodetectiescha

keling ingesteld worden op een waarde die niet groter dan
16 mag zijn (zie paragraaf 3.3).

Wegens tijdgebrek is de A/D-converter nog niet op de print

aangebracht. Wel is er op de proefprint ruimte gereser
veerd voor het toevoegen van de A/D-converter.

Echter, in paragraaf 4.5 is uitgebreid beschreven welke
converter gebruikt wordt, hoe deze gedimensioneerd moet

worden, en op welke wijze de A/D-converter in de meetscha

keling, respectievelijk aan de Apple computer aangesloten

dient te worden.

Het daadwerkelijk plaatsen van de A/D-converter op de
proefprint mag dan geen noemenswaardige problemen meer op

leveren.

De gelijkrichter is getest met een sinusvormig ingangs
signaal met frequenties variërend van 1 MHz tot 10 MHz.
Immers, het exponentieël versterkte RF-echosignaal uit de

ontvangversterker dat het ingangssignaal van de gelijk

richter vormt, is een in amplitude gemoduleerd signaal met

een grondfrequentie van 2 MHz.
Het blijkt dan dat de gelijkrichter signalen met frequen

ties tot 6 MHz dubbelzijdig gelijkricht. Voor signalen met

hogere frequenties is de invloed van de faseverschuiving
tussen de ingangssignalen van de optelschakeling {de tweede
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opamp in figuur 4.9) zodanig groot geworden dat de optel

ling niet meer resulteert in het dubbelzijdig gelijkge

richte ingangssignaal.

De hoogfrequent gelijkrichter heeft een dynamisch bereik

van ruim 25 dB: ingangssignalen met amplitudes vallende

binnen het bereik van 200 mV tot 5 V worden correct gelijk

gericht. Of dit in de praktijk een beperking in de toepas

baarheid van de echodetectieschakeling zal betekenen, zal

nog moeten blijken.

De stroomsturing verzorgende transistortrap (in de terug

koppellus van de eerste opamp uit figuur 4.9) blijkt zeer

gevoelig te zijn voor variaties in de positieve voedings

spanning ten opzichte van de negatieve voedingsspanning.

Daarom wordt de voeding voor de transistortrap verzorgd

door 2 speciale voedings-IC's, de 78L08 en 79L08, die de

trap met een constante spanning van +8 Volt, respectieve

lijk -8 Volt voeden.

De faseverschuiving tussen de ingangssignalen van de op

telschakeling wordt niet alleen door de fasekarakteris

tiek van de opamp (NE5539) bepaald, maar ook door de con

densator in de terugkoppel lus van deze opamp. Door die

condensator van 27 pF te wijzigen in 10 pF, blijkt het

faseverschil tussen de ingangssignalen tot bijna 0 te

reduceren, waardoor de optelling correct uitgevoerd wordt.

De integratiewerking van de integrator (zie figuur 4.10),

is getest door signalen met frequenties van 1 tot 5 MHz

en met verschillende golfvormen op de ingang van de inte

grator aan te sluiten, en het uitgangssignaal op een

oscilloscoop zichtbaar te maken. Het amplitudebereik van

de testsignalen omvatte een gebied van 500 mVolt tot

10 Volt.

De integrator integreert de verschillende ingangssignalen

over het gehele bovengenoemde frequentie- en amplitudebe

reik. Als ingangssignalen zijn achtereenvolgens een sinus-,

een blokgolf- en een zaagtandvormige spanning aangesloten.

Zie ook figuur 5.1:
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fig. 5.1.: in- en uitgangssignalen van de integrator

Uiteraard nemen de amplitudes van de uitgangssignalen af
bij toenemende frequentie van de ingangssignalen af. Dit

is inherent aan het integratieproces.
De afname is onafhankelijk van de amplitude van het in
gangssignaal van de integrator.

Daardoor blijven de variaties in de amplitude van het
integrator-ingangssignaal als gevolg van variaties in de

amplitude van het ontvangen RF-echosignaal behouden. Deze
variaties ontstaan door lokale reflectiecoëfficiëntver

schillen in het meetobject, en vormen het contrast in de
latere afbeelding.

Het referentiecircuit (zie figuur 4.11) is getest door op

de Vlntegrator-ingang een laagfrequente sinusvormige span

ning en op de Vref-ingang een gelijkspanning van 1 Volt
aan te sluiten. De amplitude van het signaal op de

Vlntegrator-ingang is gevarieërd binnen het bereik van 1 V

tot 10 V.

De uitgangsspanning van het referentiecircuit is dan over

het gehele amplitudebereik van Vlntegrator exact gelijk
aan het verschil: Vlntegrator - Vref.
In principe is Vlntegrator aan het eind van een meetsample
van N metingen van het gemiddelde vermogen bevat in het RF
echosignaal, een gelijkspanning die een maat vormt voor dat
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gemiddelde vermogen.

Maar tijdens het meten van opeenvolgende samples, ter ver

krijging van een lineaire scan (zie figuur 1.1), zal

V1ntegrator uiteraard van waarde veranderen.

De bandbreedte van de referentieschakeling dient voldoende

groot te zijn dat ook de variaties in Vlntegrator aan de

A/D-converter doorgegeven kunnen worden.

In de testmeting is dit gesimuleerd door V1ntegrator voor

te stellen als een laagfrequente sinusvormige spanning.

Tot slot is nagegaan welke pulsduur de one-shot voor het

kortsluiten van de condensator in de integratieschakeling,

aan het begin van een nieuw meetsample bestaande uit N

metingen van het gemiddelde vermogen bevat in het RF-echo

signaal, minimaal moet hebben om deze condensator op zijn

nul spanning te krijgen.

Daartoe is de uitgang van de gelijkrichter rechtstreeks

met de ingang van de integrator verbonden, en wordt het

ingangssignaal van de gelijkrichter gevormd door een sinus

vormige spanning met een frequentie van 2 MHz en een ampli

tude van 2 Volt.

De ingang van de one-shot wordt getriggerd door een puls

generator met een pulsrepetitiefrequentie van 100 Hz. Dit

betekent dat de uitgang van deze one-shot om de 10 ms tij

delijk hoog wordt en de condensator in de integratiescha

keling om de 10 ms ontladen wordt. Zodoende is in feite

een simulatie verkegen van een 10 ms durend meetsample,

overeenkomende met 50 opeenvolgende metingen van het ge

middelde vermogen bevat in het ontvangen RF-signaal.

Door het spanningsverloop over de condensator (dat is, het

verloop van de integratoruitgangsspanning) , zichtbaar te

maken op een oscilloscoop, kan gezien worden of de conden

satorspanning na iedere 10 ms op dezelfde nulwaarde terug

keert.

Een pulsduur van 5 ~s blijkt voldoende om de condensator

spanning iedere 10 ms op dezelfde nulwaarde te resetten.

In de praktijk waar de meetsamples uit niet meer dan 16

afzonderlijke metingen bestaan, zal een pulsduur van 5 ~s

naar alle waarschijnlijkheid dus voldoende lang zijn.
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Nog niet getest is of de pulsduur van de one-shot voor het
loskoppelen van de integrator van de ingang van de echo

detectieschakeling, tijdens het uitzenden van een ultrage
luidspuls, voldoende lang is om de invloed van het "naden
deren" van de transducer geheel te elimineren (zie para
graaf 3.3).

Deze pulsduur is gedimensioneerd op 8 ~s. De pulsduur kan
echter zonder problemen met enkele ~s vergroot worden als
dit nodig mocht blijken te zijn. De werking van de inte
grator, het referentiecircuit en de A/D-converter wordt
hierdoor niet beïnvloed.
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Ter afsluiting van de verslaglegging over m1Jn afstu
deeronderzoek kunnen enkele gevolgtrekkingen gemaakt wor
den.

* Het onderzoek naar het uitbreiden van de experimentele
tomograaf met een meetsysteem voor het verwerken van de
op de zendtransducer terugvallende echosignalen heeft
geleid tot het ontwerpen, dimensioneren en bouwen van

een echodetectieschakeling.

* De ontworpen echodetectieschakeling bepaalt van het
ontvangen echosignaal het gemiddelde vermogen. Daartoe
is een meetmethode opgezet, die overeenkomt met de ge
volgde meetprocedure in geval van de looptijd-, gemid
delde frequentie-, en amplitudemeting. De meting van

het gemiddelde vermogen bevat in het echosignaal moet
dan leiden tot een 2-dimensionale afbeelding die de ver
deling weergeeft van de vermogensreflectiecoëfficiënt
als functie van de plaats in een doorsnede van het meet
object.

* Het is niet gelukt om binnen de tijd die voor dit onder
zoek stond, de echodetectieschakeling in zijn totali
teit te bouwen en te testen. Met name dient de aanslui
ting van de meetschakeling aan de Apple 11 computer nog

verzorgd te worden.

* De wel gerealiseerde deelblokken van de echodetectie
schakeling zijn in simulatiemetingen getest met behulp
van signalen die een frequentie- en een amplitudebereik

hebben, zoals die voor dat betreffende deelblok globaal
verwacht kunnen worden wanneer de detectieschakeling
eenmaal in de experimentele tomograaf geïmplementeerd

is. De deelblokken functioneren dan allen goed.
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Dit verslag moet vooral gezien worden als een eerste aanzet
voor het opzetten van een geheel nieuwe tak van onderzoek

binnen het totale onderzoeksgebied van de experimentele

tomograaf. Het verslag dient als basis van waaruit aankno
pingspunten voor verder onderzoek afgeleid kunnen worden.

Daarom zijn de hiernavolgende aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek:

* De interface van de detectieschakeling met de Apple
computer, de A/D-converter, dient nog aangesloten te

worden. In dit verslag is nauwgezet beschreven op welke

wijze dat gedaan moet worden.

* Er zal de nodige software geschreven moeten worden om
de meting van het gemiddelde vermogen bevat in het echo

signaal, vanuit de computer te besturen, en om de ver

kregen meetresultaten tot een 2-dimensionale afbeelding

te verwerken.

* In een later stadium kan onderzocht worden op welke

manier(en) het mogelijk is om de meting van het gemid

delde vermogen bevat in het echosignaal, simultaan uit

te voeren met de looptijd-, gemiddelde frequentie-, en

de amplitudemeting.

* In het ontwerp van de echodetectieschakeling is uit
gegaan van de veronderstelling dat uit het gemeten ge

middelde vermogen bevat in het echosignaal, een lijn
integraal van de vorm:

I = c J x (1) dl
L

afgeleid kan worden. Het bestaan van zo'n lijnintgraal
is een nodige voorwaarde voor het kunnen reconstrueren

van de 2-dimensionale afbeelding van de lokale vermo

gensreflectiecoëfficiënt. De juistheid van deze veron

derstelling moet echter nog bewezen worden.
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~i liST CONDmOIllS

MIN TYP MAX .... ~ MAX MIN TYP MAX

IPlH "'-va~OeI.,. I 2O! 7 4 .. Ic;.: lhf. ~ : VSS' Vee·
tPHL I~I to OllQlUl 8\ 4 3 .. . An ot v .. ' Voo Of Vu

1'topev~1Ul'1OeI..... 180 10 '75 ' Mote 3
t!Ol"" .. I

.;.",,,, Addr_ 10 0ulDut zoo \ 120 to .. I

~
0vQlut En-.. r .... 180 10 70 .. 1~'15pF

200 100 80 .. , rotAn' Vss • VEE

tPll 0ulDut DiMIl6e r .... 000 tOO 880 .. IVil • Voo ot VEE
IPHZ 000 tOO 850 .. 1Nom 3

tPlH PTopegeuon Delrt. I 25 10 I .. i~'SOpF
IPHL Input 10 0ulDut I 10 1I 4 .. : r : Vss 0 VEE'

tPlH ~Delrt.

i
170 11 80 .. : An ot Vis • Voo Of VEE

tPHL Addr-. 10 OlllPUt 210 126 !NI .. I Noce 3

'PZ1. 0vQlut EnaIlM r.... 185 11 75 .. 1s.°SOpF
t,.7H 20lI 105 as .. , ~ ot "" • VSS : Vu

Ifu 0I.cput Double r ..... 2SO 1130 080 lil IV,• • Voo Of Vu

'PHZ 240 1120 070 .. I Not. 3

OistortlOft. Sine 0.2 0.2

I
0.2 ~ ic;.'15pF

W....R~ ! liL' 10kn . VSS :Voo/2
! r • VEE'
IV.' VOO"2 (..ne_,
, til 0 1 kHz

Croate..e- I MHz iRL'lkn,~.vEE
/4ny Two ChenneIa ! V.' VOO/2 (..... _1

)

. et~dll

IVss : VOO/2. 20 Lavl0
1(V,.;v..I·~.

I OFf' SUIl. 1 MHI i ~. 1 _n ,VSS =Voo/2

i ~0VVIl ' E• V

I
i !V... ~OO/2 (IHII.
I 1 20 lDll'0 (V,.·'Viel =~ dBI

'MAJl I ON St.t.

I
13

i
40 70 MHz ! fit. • 1 _n

F,~ IlftClO"M I Via· VOO/ 2 ,..... _1

I ~ 'VDD"2
lDlll0 (V,.;v,~' -3 dl

"OTIS,
, "oo-e-t1Of1l 0. 0",....,. T,• .,no.. TI...... .,.. ...-ftkeolty -...:or.........ft "'.. ,,!tOf' ......., Jo«JOO S-.. CMOI " ........ ~,..I.IiCL
~ V .rlV 00 .. _ ,,__, n Ol' 10'_<10...-. _ ..._ '" ,,;1,.1.

]. V, ..... \I DD {SQ~ ......t. '"...,t: tr.".. ..... r~" 20 "a. lIIII L • 10_n

l........__. j
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