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SAMENVATTING

In dit afstudeerverslag wordt een haalbaarheidsonderzoek be

schreven naar het integreren van een RF-vermogensversterker in de

zendantenne (type TEM-resonator) van een magnetic resonance

imaging (MRI)-systeem.

De zendantenne moet een sterk magnetisch veld opwekken dat

bovendien circulair gepolariseerd moet zijn, met een frequentie

van 21 MHz. Tevens worden hoge eisen aan de homogeniteit van het

magnetisch veld gesteld.

Van de TEM-resonator is een computer-simulatiemodel gemaakt. Als

gevolg van "de resultaten van simulaties, welke hiermee zijn

verricht, is gekozen voor een ontwerp waarbij de vermogens

versterker is gesplitst in 6 kleinere versterkers die in de

TEM-resonator worden ingebouwd.

Om een circulair gepolariseerd magnetisch veld op te wekken moeten

de 6 ingebouwde versterkers met de juiste fase en amplitude

aangestuurd worden. Daartoe is een transmissielijn ontworpen,

gebouwd en getest.

De ingebouwde versterkers worden gepulsed bedreven. De voeding van

de versterkers hoeft daarom aIleen tijdens de pulsen vermogen te

leveren. In het ontwerp van de voeding is daarmee rekening

gehouden met als resultaat dat iedere versterker van een eigen

voedingsschakeling voorzien is, welke eveneens ingebouwd kan

worden.

Uit meting van het opgewekte magnetisch veld blijkt dat de

polarisatie nagenoeg circulair is. De bereikte veldsterkte is

20 ~T. De verwachte veldsterkte bij het gebruikte 900 W verster

kervermogen is 26 ~T. Uit experimenten blijkt dat de belangrijkste

oorzaak voor dit verschil het niet optimaal zijn van de gebruikte

TEM-resonator is. Er worden aanbevelingen gedaan om het TEM

resonator ontwerp te verbeteren. Tevens wordt een mogelijke

verbetering voor de gebruikte versterkerschakeling aangegeven.
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1. INLEIDING

In het kader van mijn afstudeerwerk ben ik werkzaam geweest bij

Philips Medical Systems Nederland BV (PMSN). De begeleiding door

de Technische Universiteit Eindhoven gebeurde vanuit de vakgroep

Elektronische Schakelingen van de faculteit Elektrotechniek.

PMSN ontwikkelt en ontwerpt medische diagnostische apparatuur,

waar onder magnetic resonance imaging (MRI) -scanners. Met

MRI-scanners kunnen in-vivo diagnostische opnames van het

menselijk lichaam gemaakt worden. Tevens kan er spectroscopie mee

bedreven worden, een techniek waarmee onder andere biochemische

processen in het lichaam gevolgd kunnen worden.

MRI is gebaseerd op de responsie van bepaalde atomaire

kerndeeltjes, gesitueerd in een magnetisch veld, op

elektromagnetische energie bij radiofrequenties (RF) . Een

belangrijke component is daarbij de zgn. bodycoil. Dit is een

RF-zendantenne die voor de elektromagnetische excitatie zorgt. Het

zendvermogen ligt in de ordegrootte van kilowatts. Gebruikelijke

zendfrequenties zijn 21 MHz en 64 MHz.

De aansturing van de bodycoil gebeurt door middel van een

RF-vermogensversterker die een aantal meters uit de buurt van de

antenne geplaatst moet worden. Een belangrijk nadeel daarvan is

het vermogensverlies in de verbindingskabel (tot 3 dB bij 64 MHz) .

Hieruit ontstond de formulering van mijn afstudeeropdracht: het

doen van een onderzoek naar de moge1ijkheid van integratie van de

vermogensversterker in de bodycoil. Tevens moest worden onderzocht

of met deze gp.lntegreerde zendantenne een circulair gepolariseerd

zendveld opgewekt zou kunnen worden. Dit heeft voor MRI voordelen

boven het huidige lineair gepolariseerde veld.

In dit verslag over het afstudeerwerk komen de volgende

onderwerpen aan de orde. In hoofdstuk 2 wordt de theorie vall

magnetic resonance imaging beschreven. In het volgende hoofdstuk

wordt de theorie van de TEM-resonator en zijn voorganger, de
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birdcage-resonator, beschreven. Tevens komt een computersimulatie

van de TEM-resonator aan de orde en wordt een theoretische

vergelijking tussen lineaire en quadratuur-aansturing (circulair

gepolariseerd veld) gemaakt. In hoofdstuk 4 komt de TEM-resonator

met ingebouwde versterkers aan de orde. Eerst worden een aantal

redenen voor versterkerintegratie gegeven. Daarna wordt het

gebouwde 80% schaalmodel van de TEM-resonator beschreven.

Vervolgens worden de gebruikte vermogensversterkers en de daarvoor

benodigde aansturing beschreven. De aansturing bestaat uit een

transmissielijn en een voorversterker. De voeding van de

vermogensversterkers en de voorversterker gebeurt door aparte

voedingschakelingen, voor iedere versterker een. Deze worden

eveneens in hoofdstuk 4 beschreven.
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2. MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

2.1. Bet MRI-principe

Het principe van MRI kan verklaard worden met behulp van de

klassieke mechanica of met behulp van de kwantummechanica. Omdat

dit hoofdstuk bedoeld is als korte inleiding in het MRI-principe,

wordt de klassieke mechanica gebruikt.

Atomaire kerndeeltjes hebben een intrinsiek hoekimpulsmoment, ook

weI spin genoemd. Bij atoomkernen met een oneven aantal neutronen,

protonen of beide resulteert dit in een rotatie om de eigen as.

Omdat atoomkernen positief geladen zijn, wordt door spinnende

atoomkernen een magnetisch moment gegenereerd. Dit is gericht

volgens de spin-as van het deeltje. Bij aanleggen van een

magnetisch veld zullen de spin-assen in de richting van het

magnetisch veld gaan staan.

Door absorptie van elektromagnetische energie kunnen de spinnende

kerndeeltjes uit de stationaire toestand gebracht worden. De

deeltjes worden "geexciteerd". De excitatie blijkt een

resonantie-effect te zijn. Energie kan daarom het meest efficient

toegevoerd worden bij de resonantiefrequentie. Deze resonantie

frequentie, de zogenaamde Larmorfrequentie, wordt gegeven door:

18
0

is de sterkte van het magnetisch veld en '¥ is de

gyromagnetische verhouding. De waarde van '¥ hangt af van de

gebruikte atoomkern. De voor in-vivo afbeeldingen meest gebruikte
1 -1

atoomkern is het proton (H) met '¥ = 42,58 MHz T . Dit levert

0,5 Teen Larmorfrequentie f = 21,29 MHz.

Nadat de kerndeeltjes uit evenwicht gebracht zijn nemen ze weer de

richting van het aangelegde magneetveld aan. Deze "relaxatie"

gebeurt volgens een precederende beweging rond de richting van het

veld. Dit is analoog aan de precessie van een spinnende tol rond
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de richting van het gravitatieveld, zie figuur 1. Voor de hoek

snelheid van de precessie geldt weer: wLarmor = '1 18
0

.

Direction of
angular and
magnetic
moment

Magnetic field

Direction of
angular
moment

Gravitational field

Figuur 1: analogie tussen spinnende, precederende tol in een

zwaartekrachtveld (rechts) en spinnende, precede

rende atoomkern in een magnetisch veld (links).

Er kunnen geen metingen gedaan worden aan individuele protonen.

Daarom wordt het gedrag beschouwd van een ensemble. Bij

kamertemperatuur zal de helft van het ensemble plus enkele ppm's

zich parallel aan 18 richten en de rest anti-parallel aan lB.a a
Netto ontstaat zo een effektieve magnetisatie ~ in de richting van

lBo' geleverd door enkele ppm's van het totale ensemble (figuur

3a). Van deze netto ~-vector wordt in MRI gebruik gemaakt.
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(a.) (b)

¢ 9
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9

(c) (d)

Figuur 2: voortgang bij een MR-observatie, v.l.n.r.: spinnen

de protonen zonder ~o (a), met ~o in stationaire

toestand (b), bij RF-excitatie (c), precederende

terugkeer naar stationaire toestand waarbij RF

energie uitgezonden wordt (d).

De toegevoerde RF-puls maakt een additioneel magneetveld ~l dat

loodrecht op het hoofdveld ~o staat. ~l roteert tevens met de

Larmorfrequentie rond ~ . De magnetisatie precedeert verder weg vano
de ~ -veldrichting (z-richting), afhankelijk van de intensiteit en

.0

de tijdsduur van de ~l-puls. Zie figuur 3b.

Men kan 1M ontbinden in een z-component 1M en een in het xy-vlak
z

draaiende component 1M , zie figuur 4. In evenwicht is M nul en
xy xy

o •
na een zogenaamde 90 RF-puls ~s 1M nul. Na afloop van deze puIs

z

keren de protonen terug in de evenwichtstoestand gedurende het

zogenaamde relaxatieproces. Hierbij wordt elektromagnetische

energie uitgezonden die met een op de Larmorfrequentie afgestemde

antenne gedetecteerd kan worden. Daarnaast wordt ook energie aan
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De relaxatie wordt door inhomogeniteit van het B -veldo
sterk versneld. De in de praktijk gemeten tijdconstante

y

nabijgelegen moleculen overgedragen.

Figuur 3: de netto magnetisatie 1M bij evenwicht (a) en

tijdens exitatie van de precessie (b).

Tijdens de relaxatie neemt 1M exponentieel toe met tijdconstante
z

T . 1M neemt exponentieel af met tijdconstante T . Dit laatste
1 xy 2

gebeurt doordat de vectorcomponenten in het xy-vlak hun coherentie

verliezen. T en T zijn belangrijke parameters bij het bepalen
1 2

van de uiteindelijke afbeelding.

echter

*(T in
2

figuur 5) is daardoor veel kleiner dan de T -waarde die bij een
2

ideaal homogeen ~ -veld gemeten zou worden. Deze laatste T -waardeo 2
moet echter bekend zijn bij het maken van een MRI-opname. De
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waarde van T kan bepaald worden door het relaxatieproces van de
2

--- --... ...... ,
..A

-I
M I

I
I

I
I
I
I
I
r

,I,
--+-- Y

",..

kI .... _

I
I
I
I
I
I
I
II _

'"y--+-----Aiiiiifi

x

z

Figuur 4: de netto magnetisatievector.

\
\

-----__ -- -1 st echo 2nd echo
1'9----:::::""'~--- ...

3rd echo

Time

Figuur 5: spin-echo-methode om T te bepalen.
2

~ -vector (figuur 4) een aantal maal te herhalen. Uit de
xy

amplitude-afname van het eerste relaxatiesignaal en zijn echo's

is dan T te berekenen, zie figuur 5. Het veroorzaken van de
2
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o
echo's gebeurt door het toevoeren van zogenaamde 180 -pulsen. Het

o
eerste relaxatiesignaal werd geexciteerd door een 90 -puls. Na

deze puls ontstond het relaxatiesignaal doordat de vector-

componenten die effectief vector 1M (figuur 4) vormen, hun
xy

coherentie verloren. Voordat 1M nul geworden is, wordt de
0

xy

180 -puls toegevoerd waardoor de richting van alle

vectorcomponenten die tezamen 1M vormen, 180
0

gedraaid wordt.
xy

Daardoor wordt de coherentie hersteld en kan opnieuw een

relaxatieproces met bijbehorend protonensignaal plaatsvinden: de

eerste echo in figuur 5. Dit kan een aantal maal herhaald worden.

Deze methode om T te bepalen wordt spin-echo-methode genoemd [l].
2

2.2. Het MRI-systeem.

De hoofdcomponenten van een MRI-systeem zullen hier kort

toegelicht worden. Het specifieke ontwerp van een MRI-systeem zal

echter grotendeels afhangen van de bedoelde medische toepassing.

In figuur 6 is een blokschema gegeven dat in het vervolg van deze

paragraaf toegelicht zal worden.

Hoofdmagneet.

Deze zorgt voor het hoofdveld B . De uitvoeringsvorm hangt af van
o

de gewenste specificaties, zoals:

- veldsterkte (0,5 T - 2T);

- inhomogeniteit (maximaal 100 ppm);

- doorsnede homogeen gebied (25-50 em);

- binnendiameter (60-80 em).

In de praktijk wordt een van de volgende magneetsystemen toegepast:

- permanente magneet;

- elektromagneet met resistieve windingen;

- elektromagneet met supergeleidende windingen.
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Figuur 6: algemeen blokechema van een MRI-eysteem.

Magnetisch gradientsysteem.

Dit bestaat uit drie orthogonale spoelen die elk gevoed worden

door een onafhankelijke voeding. Het gradientsysteern bevindt zich

binnen de hoofdrnagneet en heeft tOt doel het aanbrengen van

gradienten f11B, f11B en f11B op het hoofdveld ISo (13
0

is in de
x y z

z-richting) .

Met de z-gradient f11B (f11B = f11B = 0) kan men een vlak loodrecht op
z x y

de z-as selekteren. De Larmorfrequentie is imrners evenredig met

13
tot

13
0

+ f11B(x,y,z). Buiten de geselecteerde laag zal ten

gevolge van

w = 713 .
o

de gradient op IB , de Larmorfrequentie afwijken van
o

Na selektievan een laag wordt met de f11B en
x

responssignaal gecodeerd om plaatsinformatie

f11B -gradient het
y

uit de laag te

verkrijgen. f11B is constant en wordt gebruikt om de protonen in de
x

laag qua frequentie te coderen. M3 wordt voorafgegaan door een
x

fasecoderende preparatiegradient, M3 , die kortstondig aangelegd
y

wordt. De methode is geillustreerd in figuur 7. Een uitgehreide

toelichting op deze codering wordt gegeven in [1].
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'i\---t_ encoding
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x

Figuur 7: het aanleggen van de gradienten op het hoofdveld ~
o

dat in de z-richting staat.

RF-zendketen.

Het zendgedeelte bestaat uit een afgestemde zendante~ne die zich

binnen het gradientsysteem bevindt. Het zendvermogen wordt

geleverd door een vermogensversterker (2-5 kW) die zich buiten de

magnetische afscherming bevindt. De RF-zendketen zorgt voor het
o 0

toevoeren van de 90 - en 180 -pulsen, dus het aanbrengen van het

~ -veld (20-50~T).
1

RF-ontvangketen.

Het ontvanggedeelte bestaat uit een afgestemde ontvangantenne en

een voorversterker. Zij bevinden zich binnen de zendantenne, zo

dicht mogelijk bij het lichaam .. De verwerking van het protonen

signaal gebeurt door een RF-ontvanger die zich buiten het

magneetsysteem bevindt,
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computersysteem.

Deze verzorgt de beeldreconstructie en opslag en bestuurt de

RF-puls en gradientsequenties.

Besturingsconsole.

Hiermee kunnen de commando's gegeven worden en afbeeldingen

bekeken worden.

RF-scherm.

Dit schermt het zwakke protonensignaal af tegen storing van

buitenaf en beschermt de omgeving tegen de RF-storing veroorzaakt

door de RF-transmitter.

Magnetisch scherm.

Het magnetisch scherm reduceert het naar de omgeving uitstulpende

magneetveld a .o

Patiententafel.

Deze dient voor de positioriering van de patient in het veld.

-16-



3. DE TEM-RESONATOR

3.1. De birdcage-resonator.

Voor het opwekken van het in hoofdstuk 2 genoemde IB -veld kunnen
1

verschillende zendantennes worden gebruikt. In de huidige

MRI-systemen word~ vooral de birdcage-resonator gebruikt. Deze

bestaat uit een constructie van koperen staven zoals getekend in

figuur 8. In figuur 8a is de birdcage getekend als ringresonator.

Er zijn twee ringvormige geleiders die zich loodrecht op de z-as

bevinden. Deze ringen zijn verbonden door rechte geleiders die

zich parallel aan de z-as bevinden. In figuur 8b is het elektrisch

vervangingsschema van de ringresonator getekend. Daarbij zijn de

twee buitenste ringen opengeknipt.

A'x

B'

A'

A

(a.)

(b)

B'

B

Figuur 8: principeschema van een birdcage-resonator (al,

elektrisch model van een opengeknipte birdcage(bl.
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Bij de gebruikte frequentie (21 MHz) overheerst de zelfinductie

van de geleiders. In de axiale verbindingsgeleiders (parallel aan

de z-as) zijn condensatoren opgenomen. De condensatoren zijn

zodanig gekozen dat tussen de stromen in de axiale geleiders

faseverschillen optreden. Deze faseverschillen kunnen zodanig

gekozen worden dat tussen de eerste en de laatste axiale geleider

in de keten (figuur 8b) een faseverschil van 360
0

ontstaat. In de

ringresonator (figuur 8a) ontstaat door dit faseverloop een

resonantieverschijnsel. Bij een van de mogelijke resonantie

frequenties is de stroomverdeling in de geleiders zodanig dat een

homogeen ~ -veld ontstaat. Deze resonantiefrequentie wordt gelijk
1

aan de Larmorfrequentie gekozen.

De stromen in de axiale geleiders leveren transversale

~ -veldcomponenten (in het xy-vlak). Deze ~ -veldbijdrage is nodig
1 1

voor de MRI-excitatie. De stromen in de boogvormige geleiders

leveren een axiale ~ -veldcomponent (in z-richting). Deze veld-
1

bijdrage is niet nodig voor MRI-exitatie. Wanneer zich een

lichaamsdeel in de resonator bevindt levert deze veldkomponent

alleen verliezen op, ten gevolge van geinduceerde wervelstromen in

het geleidende lichaamsweefsel. Reductie van dit effekt en tevens

verbetering van de transversale ~ -veldhomogeniteit is bereikt met
1

de zogenaamde transversaal-elektromagnetische (TEM)-resonator.

3.2. Theorie van de TEM-resonator

De TEM-resonator bevat evenals de birdcage een aantal parallele

geleiders waarin condensatoren opgenomen zijn. De uiteinden van

deze koperen staven zijn niet verbonden door boogsegmenten, maar

door twee geleidende flenzen die zich in het xy-vlak bevinden, zie

figuur 9. De binnendiameter van de flenzen is D en de
s

buitendiameter is D . Deze transversale flenzen zijn bevestigd aan
a

een cilinder van koperfolie die het geheel omgeeft. Deze

geleidende buitenmantel met diameter D heeft de z-as als hartlijn
a

en vormt een aardscherm voor de hoogfrequentstromen. Het grootste

deel van de RF-stromen zal via het aardscherm lopeno In

vergelijking met de situatie bij de birdcage zal slechts een
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klein deel van de RF-stromen in transversale richting, via de

flenzen lopeno De verliesgevende,

kleiner dan bij de birdcage.

axiale B -veldcomponent is
1

koperfolie

aardsc:herIll

I
/

-1

-\\ /- -~-- -/ / "
-\\ --- L_--f"'1l_-~

- _ _ \t - =- r- - -t ill
L_---~ :. - - ,,- I I

\ ~ ll- -

-1\ -I- -- -...\ 1M- -=- -:::-- I " "-
- - - - - -,\- --"'~:.-

1- 't- - - - - , -

staaf

flens

x

I I

~I D s
I I

I~ .1
I

y

D a .1~

Figuur 9: principeschema van de TEM-resonator

Het aardscherm kan nog verdeeld worden in axiale stroken om

gradient-wervelstromen tegen te gaan. De dikte van het koperfolie

is enkele skindieptes voor de gebruikte RF-frequenties. Dit is een

compromis tussen goede RF-geleiding en slechte geleidbaarheid voor

laagfrequente verschijnselen zoals de schakelflanken van de

gradientvelden. Dergelijke relatief lage frequenties kunnen

gedempt worden door het koperfolie dun te houden.

De koppeling tussen de N staven met index i = 1,2,3, ...N (N is
N

even ) is volledig inductief. Daardoor ontstaan 2+1 resonant ie-

modes die door het modegetal r 0,1,2, ... ~ aangeduid worden. Zie

bijlage 1. Iedere mode wordt gekenmerkt door een bepaalde

verdeling van de stroomamplituden in de individuele staven. Voor
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een z-symmetrische configuratie bevindt het stroommaximum zich in

het transversale vlak z = O. Bij aansturing van staaf i = I is de

genormeerde stroomsterkte I (z) in staaf i voor mode r gelijk
i,r

aan [2]:

I (z)
i,r

cos
2 II

N
r (i-1)

z
. cos 2 II T

r

(1)

De tweede cosinusfaktor verdisconteert het weglengte-effekt van de

TEM-golf die samenhangt met de RF-stroom in de staaf. Indien de

golflengte A van de TEM-golf in dezelfde orde van grootte ligt
r

als de lengte van de resonator, zal I hierdoor beJ:.nvloed
i, r

worden. Bij de gebruikte systeemfrequentie van 21 MHz is echter

~ klein (z = 0,5 m, A
r
= 14m) zodat de variatie van de TEM-golf

inrde z-richting verwaar100sbaar is. Dan geldt:

De stroomverdeling is

z
cos 2 II T

r

dan voor

1

iedere mode volgens een

cosinusvorm, zie figuur 10.

AIleen voor mode r = 1 (figuur lOb) ontstaat een homogeen e -veld.
1

Bij toenemend modegetal r concentreert het veld zich steeds meer

in de buurt van de staven. Voor r = 0 (figuur lOa) bevindt het

veld zich voornamelijk tussen de staven en de buitenmantel. De

stromen in aIle staven lopen dan in dezelfde richting. Met

toenemend aantal staven komt dit geval steeds meer overeen met een

coax-kabel met effektieve binnengeleiderdoorsnede D .
s

Voor MR.I wordt derha1ve de TEM-resonator in mode 1 gebruikt. De

homogeniteit van de e -amplitude als functie van x en y, kan nog
1

vergroot worden door het aantal staven N te vergroten.

Wanneer men naar het frequentiespectrum van de TEM-resonator

kijkt, dan blijkt iedere mode zijn eigen resonantiefrequentie te
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N
i=1

2

a
a

r = 0

4 J i ,0 =

r = 1

J i ,1 = cos 21t (i - 1)
N

r = N/4

Ji,N/4 = cos ~ ~ - 1)
2

r = N/2

J i ,N/2 = cos 1t (i - 1)

Figuur 10: stroomverdeling in de TEM-resonator voor 4 ver

schillende modes r, de doorsnedes zijn transversaal

i is het rangnummer van de axiale geleiders, N is

het aantal axiale geleiders, D is de diameter van
a

het aardscherm, D is de binnendiameter van de
5

flens, d is de diameter van een axiale geleider.
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hebben. Door het aanpassen van de condensatoren die in iedere

staaf zijn opgenomen, kan de frequentie van de gewenste mode

afgestemd worden op de Larmorfrequentie. Dit wordt tuning genoemd.

Het IS -veld dat de TEM-resonator maakt, kan berekend worden door
1

superpositie van de veldbijdragen van de stromen in de

afzonderlijke staven. Het veld van een staaf volgt uit integratie

van de bijdragen dIS door infinitesimale stukjes dl van de staaf,
p

zie figuur 11. dIS is met de wet van Biot-Savart te berekenen [3].
p

dIS
p

flo I

2
4 II S

dl x e )
-s

p

dB
P

(2)

Figuur 11: magnetisch veld van een stroom I.

3.3. Simulatie van de TEM-resonator

Om de waarde van de tuningcondensatoren te bepalen is een

simulatiemodel van de TEM-resonator gemaakt. Met het elektrische

cicuitsimulatieprogramma PHILPAC zijn daarna de condensatorwaarden

uitgerekend. In het model is voor iedere staaf een elektrische

benadering opgenomen. De inductieve koppeling van de staven is

benaderd door mutuele inducties M tussen de zelfinducties L van de
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staven. Zie figuur 12.

C -!L C

staaf 1- R

e..e.ee.e--
-kL

M12 :C

staaf 2

-kL -iL

staaf N

Figuur 12: simulatiemodel van de TEM-resonator

1
In iedere staaf zijn 2 condensatoren opgenomen, ieder op staaf-

4

lengte van het uiteinde van de staaf. Hierdoor wordt de totale

zelfinductie L van een staaf opgedeeld. Orndat L evenredig is met

de lengte van de staaf, kan de opdeling in het model gebeuren naar

ratio van de lengteverhouding. In bijlage 2 worden L en de

parasitaire capaciteit tussen een staaf en het aardscherm

afgeleid. Daaruit blijkt dat deze parasitaire capaciteit ongeveer

7 pF groot is. De in de staaf opgenomen tuningcondensatoren zijn

ongeveer 350 pF groot. Deze parasitaire capaciteit zal de

resonantiefrequentie dus nauwelijks belnvloeden.

De mutuele inducties M zijn in het model niet opgedeeld.De over

een hele staaf gelnduceerde spanning wordt daardoor niet

beinvloed. Dit is geIllustreerd in figuur 13.
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De spanningen op de punten A en B zijn echter in figuur 13a

verschillend van die in figuur 13b. In bijlage 3 zijn de M-waardes

tussen verschillende staven berekend. Daaruit blijkt dat
1

M ~ 0.02 L zodat de gemaakte fout maximaal -·0.02 = 0.5% is. Deze
4

fout is vergelijkbaar met de rekennauwkeurigheid van het simu-

latieprogramma.

(a.)

(b)

M< )

B _

!L, tv -

di 2IL -
;; 2 dt

IL di2+4!Mdil
;; 2

dt dt

IL di 2 + 4!M di1
;; 2

dt dt

di 2 di1
V =L -+M-

ind 2 dt dt

v =L di 2 +M di1
ind 2 dt dt

Figuur 13: een 2-staven model zonder (a) en met (b)

opgedeelde mutue1e inducties.
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De weerstanden R in het model (figuur 12) hoeven niet opgedeeld te

worden omdat de resonantiefrequentie alleen bel.nvloed wordt door

imaginaire impedanties. In R zijn gemodelleerd: de serieweerstand

van de betreffende staaf en de belasting die een patient voor de

TEM-resonator vormt. R is omgekeerd evenredig met de kwaliteits

faktor Q van de TEM-resonator:

Q

f
resonantie

3-db bandbreedte

1

R

De Q-faktor is een maat voor de scherpte van de resonantiepiek in

het frequentiespektrum. De Q van de lege TEM-resonator is

experimenteel bepaald. Daarna is in de simulatie R zodanig

aangepast dat de simulatie-Q overeenkomt met de experimentele Q.

Op die manier wordt een R-waarde voor de lege resonator verkregen.

De invloed van een patientenbelasting kan nu gesimuleerd worden

door R te vergroten.

In het model is de toevoer van het RF-vermogen nog niet verwerkt.

In de TEM-resonator met gel.ntegreerde versterker gebeurt dit door

iedere staaf van een eigen versterker te voorzien. De uitgang van

de versterker is verbonden met het staafdeel dat zich tussen

tuningcondensator en het uiteinde van de staaf bevindt. De

impedantie op dit staafdeel neemt toe vanaf het uiteinde van de

staaf naar de tuningcondensator. Door verschuiven van het

inkoppelpunt op de staaf, kan dan de ingangsimpedantie van de

TEM-resonator aangepast worden aan de uitgangsimpedantie van de

versterker. Zo kan een optimale vermogensaanpassing gezocht

worden. om dit te simuleren is het staafmodel aangepast door het

staafdeel met inkoppeling, in tweeen te delen zoals in figuur 14.
1

TAP is hierbij de genormeerde (- staaflengte = 1) afstand van het
4

inkoppelpunt tot het uiteinde van de staaf: 0 ~ TAP ~ 1.

Voor een optimale aanpassing geldt hier niet zonder meer

*Z Z [5] • Dit komt door de inductieve
uit versterker in staaf

koppeling met de Qverige staven. Er moet rekening gehouden worden

met de belasting die de versterkers van de overige staven vormen
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voor de staaf die men wil aanpassen. In feite is er sprake van een

netwerk met meer bronnen die voor optimale vermogensaanpassing,

allen tegelijk aangepast moeten zijn. In het eenvoudige geval van

figuur 15 bijvoorbeeld, is er vermogensaanpassing indien tegelijk

geldt :

V
1

I
R

1 inw
en

V
2

I

TAP.iL (l-TAP).iL (l-TAP).tR+}R 1L 1L

~~
inkoppelpunt

c c

Ruit versterker

C . kUlt verster er

....__-1 ~ I versterker

Figuur 14: simulatiemodel van een staaf met aansturing

De aanpassing van de TEM-resonator versterkers, ook wel matching

genoemd, is als volgt gebeurd. De TAP-waarde is voor alle staven

tegelijk gevarieerd totdat een maximum voor de amplitude van de

stroom in de staven is bereikt. Dit optimum is gekozen omdat

gestreefd wordt naar een maximale ~ -veldamplitude. Volgens de wet
1

van Biot-Savart, formule (2) , is deze evenredig met de

stroomamplitude in de staven.

-26-



+

r
I 2Q

+ U2 R2 bron

1... ,

Figuur 15: ve~ogensaanpassing in een netwerk met 2 bronnen

Simulatieresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. Uit de simulatie

blijkt dat het aansluiten van meer versterkers op de staven geen

invloed heeft op de resonantiefrequentie van de TEM-resonator.

C in tabel 1 (bijlage 4) kan namelijk steeds gelijk blijven
tune

voor verschillende aantallen versterkers en verschillende

matching-situaties. Pas wanneer de onbelaste r~sonator een Q van

meer dan 500 heeft wordt de resonatiefrequentie aanzienlijk

beinvloed door aansluiten van versterkers. De onhelaste Q van de

gebouwde TEM-resonator (§ 4.2.2) is ca. 350. De matching is

afhankelijk van de Q-waarde, die afhankelijk is van de

patientenbelasting. In de praktijk zal ~~nmaal gematcht worden,

namelijk voor de maximale patientbelasting. Het benodigde

versterkerve~ogen wordt gedimensioneerd voor die situatie. Bij

lichtere patientbelasting, grotere Q, treedt misaanpassing op en

dus ve~ogensverlies. Uit de simulaties blijkt dat, dankzij de

geringere belasting, voldoende ve~ogen beschikbaar blijft om

dezelfde stroomamplitude in de staven te bereiken. Er kan dus

hetzelfde ~ -veld opgewekt worden.
1

3.4. Lineaire en quadratuur-aansturing van de TEM-resonator.

Zoals uit §2.1 bleek moet het ~ -veld in het x,y-vlak ronddraaien
1

met de La~orfrequentie. In de huidige MRI-systemen wordt een

-27-



lineair gepolariseerd ~l-veld opgewekt. De ~l-amplitudevector

(~ in figuur 16) heeft dan een vaste richting en zijn
1 lineair

grootte verandert sinusoidaal met de Larmorfrequentie. Deze vector

kan ontbonden worden in twee componenten die aangegeven zijn met

met de

en hun

van dezeamplitudeDe

van ~
1 lineair

rechtsomdraaiend

16.

enlinks

in figuur

respectievelijkisrichting

~ en ~
1 links 1 rechts

componenten is de helft van de amplitude

Larmorfrequentie. E(m van de componenten stelt dan het gewenste

circulair gepolariseerde veld voor. De andere component is voor

MRI overbodig maar wordt weI opgewekt.

de gewenste ~
1

daarvoor iederemoet

hebben ten opzichte van

aIleen

staven
o

360

N

mogelijk

Bij

hetis

wekken.teop

TEM-resonatorde

N

zijn buurstaaf met hager rangnummer. Beschouwt men de staafstroom

component

In

staafstroom een"faseverschuiving van

bij een volledige rondgang langs de staven, dan is precies een
o

360 fasedraaiing voltooid. Ten gevolge van deze stroomverdeling

antstaat een circulair gepolariseerd magnetisch veld ~, dat met
1

de hoeksnelheid w ronddraait. zie de veldsimulatie in
Larmer

bijlage 4.

x

w=w
Larmer

/

i
~

/" llineair

"
~ COS wt

1

~
llinks

1';; jwt/
-ICe
2 1 /

/
/

/

~
" lrechts

1 A - 'Wt
~ e J

2" 1

y

Figuur 16: ontbinding van het lineair gepolariseerde ~ -veld.
1

De juiste fase voor ieder staafstroom kan bereikt worden doordat

iedere staaf zijn eigen versterker heeft. Iedere versterker moet
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dan met de juiste fase aangestuurd worden. De beschreven manier

van aansturen noemt men quadratuur-aansturing.

Bij circulaire polarisatie wordt het voor MRI verkeerd om

draaiende deel van het IS -veld niet opgewekt, terwijl dat bij
1

lineaire polarisatie weI gebeurt. Voor een even grote, voor MRI

nuttige veldcomponent hoeft bij circulaire polarisatie dus slechts

de helft van het IS -veld opgewekt te worden. Theoretisch is dus de
1

helft minder elektrisch vermogen nodig. De patientenbelasting met

RF-vermogen wordt dan ook gehalveerd. Verder wordt door circulaire

polarisatie de IS -homogeniteit verbeterd, wat leidt tot een meer
1

uniforme beeldintensiteit. Bij hoge IS -veldsterktes > 0,5To
treedt vaak het zogenaamde quadrupool intensiteits artefact op.

Deze locale intensiteitsafwijkingen in de opname worden bij

circulaire polarisatie uitgesmeerd over een groter beeldoppervlak

zodat ze minder opvallen [6].

Uit de simulatieresultaten (bijlage 4), waarbij de lineaire en

ciculaire aansturing vergeleken zijn, blijkt dat de manier van

polarisatie geen invloed heeft op de matching of de

resonantiefrequentie. In beide gevallen kan met dezelfde

bronstroom eenzelfde stroomamplitude in de staven veroorzaakt

worden. Zoals eerder opgemerkt is bij lineaire aansturing slechts

de helft van deze stroom bruikbaar.
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4. De inteqratie van TEN-resonator en RF-versterker

4.1. Redenen voor versterkerintegratie

In het voorgaande zijn reeds een aantal redenen voor

versterkerintegratie aan de orde gekomen. Daarbij is nog niet

vermeld dat de prijs van de huidige externe RF-versterker (fl

25000,-) veel hoger is dan het geheel van kleinere versterkers per

staaf (fl 250,- per stuk) plus aansturing daarvoor. Een ander

voordeel is dat vermogensverlies in de verbindingskabel (tot 3dB)

tussen de RF-versterker en TEM-resonator vermeden wordt. Door

iedere staaf zijn eigen versterker te geven wordt het tevens

mogelijk een circulair gepolariseerd 8 veld op te wekken. Dit is
1

reeds in §3.4 besproken.

Een nadeel is dat een aansturing nodig is die iedere versterker

van een stuursignaal met de juiste amplitude en fase voorziet. Dit

is zowel bij lineaire als circulaire polarisatie nodig.

Bij de in §4.2 beschreven en gebouwde TEM-resonator is echter geen

aandacht geschonken aan optimalisatie van de Q-faktor. Het gaat in

eerste instantie om het onderzoeken van de mogelijkheid tot

versterkerintegratie. Met een beter resonator-ontwerp is zeker nog

Q-winst te bereiken.

4.2. Opbouw van de geintegreerde TEM-resonator.

In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen van de

gebouwde TEM-resonator met vermogensversterkers, aansturing en

voeding daarvoor, besproken.

4.2.1. Overzicht van het systeem.

In figuur 17 is een blokschema van het geheel gegeven. De

constructieve details van de TEM-resonator worden in §4.2.2
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toegelicht.

Als RF-signaalbron wordt een frequentie-synthesizer gebruikt. Het

uitgangssignaal is sinusvormig met een frequentie van ongeveer

21,3 MHz en een vermogen van 3dBm bij 500 (OdBm 1mW). Dit

signaal wordt lineair gemoduleerd met een blokgolf. Het moduleren

gebeurt met behulp van een puIs-shape modulator die gestuurd wordt

door pulsgenerator 3 (figuur 17). Het uitgangssignaal van de

puIs-shape modulator is een RF-puls van 3ms lang en een duty-cycle

van 1,5%. Het ve~ogen van de RF-puls wordt geregeld door

instelling van de versterking van de puIs-shape modulator. Bij

iedere verandering van deze instelling moet echter weI steeds de

offset van de puIs-shape modulator bijgesteld worden omdat deze

versterkings-afhankelijk is. Het rnaximale vermogen van de puIs is

ca. 10dBm bij 500.

De RF-puls van de puIs-shape modulator is het ingangssignaal voor

de voorversterker. De voorversterker bestaat uit een transistor

stuurtrap en een FET-eindtrap. De gelijkstroominstelling van beide

trappen is aIleen ingeschakeld tijdens een RF-puls zodat geen

dissipatie optreedt ten gevolge van de DC-ruststroom wanneer de

RF-puls afgeschakeld is. Het schakelen van de gelijkstroom

instelling gebeurt met pulsgenerator 1 en 2 (figuur 17). Zij geven

beide synchroon een puIs van Srns en 2,5% duty-cyle af. Na het hoog

worden van de Srns-puls kan de instelling van de voorversterker

zich gedurende 1ms stabiliseren. Daarna komt de 3ms lange RF-puls

op de ingang van de voorversterker. Na afschakelen van de RF-puls

hebben uitschakelverschijnselen 1rns de tijd om uit te doven.

Daarna wordt de gelijkstroominstelling afgeschakeld doordat de Sms

puIs laag wordt.

De transistortrap kan direct gevoed worden uit pulsgenerator 1.

Met pulsgenerator 2 wordt de gatespanning van de FET-eindtrap en

daarmee de drain gelijkstroom ingesteld. Orndat de eindtrap

kortstondig veel vermogen moet leveren is deze voorzien van een

apparte voeding die kortstondig een grote voedingsstroom kan

leveren. In de tijd dat de FET afgeschakeld is kan de voeding her

stellen. De voeding is aangegeven met het blokje D.C. (figuur 17) .
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De voorversterker stuurt een fasedraaiend netwerk (transmissielijn

in figuur 17) aan. Dit netwerk distribueert het verrnogen van de

voorversterker over de verrnogensversterkers. De transmissielijn

bestaat uit 6 secties die ieder een fasedraaiing van
o

-60

veroorzaken. De in- en uitgangsirnpedanties van de secties zijn

zodanig dat iedere verrnogensversterker met dezelfde amplitude

aangestuurd wordt.

De verrnogensversterkers sturen de staven van de TEM-resonator aan.

Op ieder van de 6 staven is een verrnogensversterker aangesloten.

Deze versterkers zijn opgebouwd rond een verrnogens-FET die

maximaal 150W kan leveren. Het aansluitpunt van een

verrnogensversterker op een staaf kan gevarieerd worden om de

ingangsimpedantie van de staaf aan te passen aan de

uitgangsirnpedantie van de verrnogensversterker. De afstand van het

uiteinde van een staaf tot het aansluitpunt is in figuur 17

aangegeven met TAP waarbij TAP een getal tussen 0 en 1 is. De

gates van de verrnogensversterkers worden gepulst aangestuurd door

pulsgenerator 1 (figuur 17). Daardoor wordt op dezelfde rnanier als

bij de voorversterker, een minirnale DC-dissipatie bereikt. De

verrnogensversterkers worden ieder door een eigen voeding van

gelijkstroom voorzien. Deze voedingen zijn aangegeven met de

blokjes D.C. in figuur 17. De 50V voedingsspanningen worden

aangesloten op de uiteinden van de staven zodat via de staven, de

drains van de verrnogens-FET's de juiste gelijkspanning hebben. De

staafuiteinden moeten echter voor RF-frequenties geaard zijn. Deze

hoogfrequentontkoppeling gebeurt door een gezamelijke condensator,

aangegeven door C in figuur 17.
ontkoppel

4.2.2. De 6-staven TEM-resonator

De gebouwde TEM-resonator is een 80% schaalrnodel van een voor MRI

bedoelde TEM-resonator. Daardoor past hij in een MRI-systeem zodat

in een hoofdrnagneetveld ~o van 0,5T geexperimenteerd kan worden.

Er zijn 6 staven toegepast orndat in eerste instantie de

mogelijkheid tot versterkerintegratie onderzocht moet worden. Het
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kostenaspekt speelt daarbij een belangrijke rol. Ter verbetering

van de ~ -homogeniteit zullen meer staven nodig zijn.
1

Iedere staaf bestaat uit drie koperen strippen die verbonden zijn

door twee tune-condensatoren. De kwaliteit van deze condensatoren

is van direkte invloed op de Q-faktor van de TEM-resonator. De

staven zijn opgehangen tussen twee geleidende flenzen, zoals in

bijlage 5 aangegeven is. De flenzen zijn geleidend verbonden door

een mantel van koperfolie die de hele resonator omsluit. De mantel

vormt tevens een aardvlak. De panelen waarop de vermogens

versterkers zijn samengebouwd zijn opgehangen tussen de staven die

ze aansturen en de buitenmantel. Omdat de vermogensversterkers

zich in de resonator bevinden mogen aIleen niet-magnetische

materialen toegepast worden. Spoelen in de vermogens-

versterkerschakeling moeten loodrecht op de magnetische veldlijnen

geplaatst worden zodat zo weinig mogelijk koppeling met het veld

optreedt. De transmissielijn, voorversterker en gelijkstroom

voedingen zijn op een ring van polycarbonaat bevestigd die tegen

de buitenkant van een flens gemonteerd is. De gehele schakeling

bevindt zich dus in het ~ -veld zodat ook hier geen magnetischeo
materialen toegepast kunnen worden.

Zoals in figuur 17 aangegeven, is de gelijkstroomvoeding voor

iedere vermogensversterker aangesloten op het uiteinde van de

staaf. De voedingsontkoppeling gebeurt met een voor aIle staven

gezamelijke

condensator

condensator

bestaat uit

(C in figuur
ontkoppel

twee koperen ringen met

17) . Deze

daartussen

teflonfolie als dielektricum, zie bijlage 5. De ene ring is

verbonden met de uiteinden van de staven en de andere met de

geaarde buitenmantel. Het oppervlak van de condensator is,

verbindingschroeven,

rekening houdend met

A

de oppervlaktevermindering
2

0,095 m. De dikte en de

door de

relatieve

permeabi1iteit van het teflon (polytetrafluoretheen) zijn d = 0,1

rom en c = 2. Dan geldt voor de condensatorwaarde [3]:
r
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c
£: £: Ao r

d
16,7 nF

Gemeten is C = 10 nF. Het verschi1 ZO& veroorzaakt kunnen worden

door een grotere waarde voor d die in de praktijk bereikt is.

Door de aanwezigheid van C blijkt mode 0 van de
ontkoppel

TEM-resonator naar een 1,13 MHz hogere frequentie te verschuiven.

De overige 3 resonantiemodes blijken nauwelijks belnvloed te

worden. Dit effekt treedt zowel in het gesimuleerde

frequentiespektrum als in het gemeten frequentiespektrum op. In

bijlage 4

opgenomen.

zijn de frequentiespektra met en

De Q-faktor van de lege resonator

zonder C
ontkoppel

zonder vermogens-

versterkers daalt door C van 370 naar 356.
ontkoppel

4.2.3. De vermogensversterkers

In de huidige birdcage resonator, waarmee een lineair gepo

lariseerd veld wordt opgewekt bij 21 MHz, is een zendvermogen van

1 a 2 kW nOdig. Dit is een indicatie voor het benodigde

zendvermogen in de TEM-resonator. Als uitgangspunt voor de

TEM-resonator is 1kW genomen. Daarmee is de belangrijke eis voor

het uitgangsvermogen van ieder van de 6 vermogensversterkers

vastgelegd. De eisen die aan ieder van de vermogensversterkers

gesteld worden zijn:

- een uitgangsvermogen van 150W bij 21,3 MHz;

- een hoge versterkingsfaktor;

- het bestand zijn tegen hoge VSWR-waardes aan de uitgang ten

ten gevolge van varierende patientenbelasting;

- gepulst bedrijf moet mogelijk zijn.

De vermogensversterkers zijn opgebouwd rond een N-kanaal

enhancement-mode TMOSFET, de MRF150 vam Motorola. Dit betekent dat

de drain positief is ten opzicht van de source. De gate moet een
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positieve bias-spanning ten opzichte van de source hebben opdat

drain-source stroom kan vloeien. Het gebruik van een RF-power FET

heeft een aantal voordelen boven de gebruikelijke bipolaire

transistor voor deze toepassing. Deze voordelen zijn:

9
hoge ingangsweerstand, in de orde van 10 Q, waardoor een

gate-lekstroom van enkele nA optreedt;

- eenvoudige versterkingsregeling door variatie van de gate-

bias;

- hoge vermogensversterking mogelijk, 17dB bij de MRF150;

- hoog uitgangsvermogen mogelijk, 150W bij de MRF150i

- stabiel bij hoge VSWR-waardes aan de uitgang.

Nadelen zijn:

- hogere prijs, die echter recentelijk sterk daalti

- gate-gevoeligheid, bij overschrijding van de opgegeven

gate-source spanning is de FET onherstelbaar beschadigd;

- hogere verzadigingsspanning;

temperatuurscoefficient positief, v66rdat de

- boven een bepaalde drainstroom wordt de negatieve

maximale

dissipatie bereikt is. Daardoor is temperatuurstabilisatie

problematisch bij hoge drainstromen.

Het temperatuurprobleem is voorkomen door het gepulst bedrijven

van de FET. Het schakelen van de FET gebeurt met behulp van een

bias-puIs die de gatespanning steeds kortstondig groter dan de

drempelspanning van de FET maakt. De schakelpuls heeft de lage

duty-cycle die bij MRI gebruikelijk is waardoor de FET op

kamertemperatuur blijft.

Met de MRF150 is een klasse AB versterker samengesteld zoals

getekend in figuur 18. De spanningsdeler gevormd door R en R is
4 5

zo gekozen dat de gatespanning tijdens aanschakelen zodanig is dat

zijn6In bijlagemAo200de ruststroom gelijk is aan I
d

gegevens en meetresultaten van de vermogensversterker opgenomen

waaronder een I V karakteristiek. Deze karakteristiek
d gs

verschilt per FET-exemplaar. De drempelspanning kan liggen tussen
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iv en 5V. Daarom moet voor ieder van de 6 gebouwde versterkers de

ruststroom met R (figuur 18) afgeregeld worden. R is tevens
4 4

bedoeld als ontlaadweerstand voor de condensator die de gate in

feite is. Daardoor wordt voorkomen dat ladingsopbouw op de

ingangscapaciteit kan plaatsvinden ten gevolge van lekstromen of

RF-instraling. Het gevolg zou kunnen zijn dat daardoor de FET

aanschakelt en ongewenst gaat oscilleren wat kan resulteren in

permanente beschadiging van de oxidelaag in het gategebied.

Bij de klasse AB instelling treedt een sterke vervorming van het

uitgangssignaal op. Dit is geen bezwaar omdat de hoogfrequente

componenten in het uitgangssignaal gefilterd worden door de

TEM-resonator. Deze gedraagt zich immers als een

banddoorlaatfilter met een hoge Q-faktor.

laagfrequente signalen, tot enkele kHz.

is

ontkoppelt

ontkoppel-

KHz.

Cs
polycarbonaat

zijn18)

C
6

is een

honderden

condensator

(figuur

enkeletot

Cs ' C
6

, en C
7

elektrolytische

ontkoppelt

De

die

condensatoren

condensator

condensatoren.

De

keramisch en ontkoppelt hoogfrequente signalen. De waarde van C
7

mag niet willekeurig groot genomen worden omdat dan voor hoge

frequenties de zelfinductie van de aansluitdraden gaat overheersen

over de capaciteitswaarde.

Als ingangsimpedantie van de vermogensversterker is 50 0 gekozen.

De reden daarvoor is dat aIle hoogfrequent meetapparatuur op deze

impedantie afgestemd is. Het testen van de vermogensversterker

wordt door deze keuze vereenvoudigd.

Het netwerk gevormd door C, C, C , C en L (figuur 18) trans-
1 2 3 4 1

formeert de ingangsimpedantie van de FET (3,0 - 3,2j 0 bij 21 MHz)

naar 50 O. De waarde van L is af te regelen door middel van de
1

seriecondensator gevormd door C en C .
3 4

Omdat het bovengenoemde netwerk niet naar exact 50 0 transfor-

R (figuur 18)
3

Dit T-netwerk

meert, is het

opgenomen om de

weerstanden-netwerkje R, R en
1 2

50 0 nauwkeuriger te benaderen.

heeft een demping van ca. 3 dB. Daardoor wordt de Q-faktor van het
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totale ingangsnetwerk gedrukt zodat parasitaire oscillaties

gedempt worden. Deze treden gemakkelijk op tengevolge van de

terugkppeling door de drain-gate capaciteit.

8,4 D 8,4 Q

bias-puIs +50 V

~
22 nF

C6 0,1 VF

10 VF
staaf

FET l

MRF 150

Figuur 18: het schema van de vermogensversterker.

om een indruk van de versterking en het uitgangsvermogen te

krijgen is de vermogensversterker belast met een weerstand van 100

parallel aan een 50 dB verzwakker met 50 0 ingangsimpedantie. zo

is de belasting een benadering voor de uitgangsimpedantie van de

FET (7,5 - 3,Oj 0 bij 21 MHz). Het uitgangssignaal van de 50 dB

verzwakker wordt gemeten door een netwerkanalyser met 50 0

Dedeel van het versterker-uitgangsvermogen.verzwakker is

ingangs impedant ie, zie figuur 19. Het ingangssignaal van de 50 dB
1

6

totale meetverzwakking is dus 58 dB. De in bijlage 6 opgenomen

meetresultaten zijn voor deze verzwakking gecorrigeerd. De meting

is nog geverifieerd met een oscilloscoop met 50 D ingangs-

irnpedantie. De gemeten versterking van de gebouwde vermogens

versterkers is ongeveer 16 dB. In de data van de fabrikant

(bijlage 6) is een versterking van 17 dB opgegeven. Wanneer

rekening gehouden wordt met het weerstanden-netwerk (R , R en R
1 2 3
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in figuur 18) dat 3 dB dempt, kan voor de FET met een versterking

van 16 + 3 = 19 dB gerekend worden.

tmeting I d

22 nF
(-0.3 j~)

,r
meet
instru
ment

50 dB

zwakker

10~

10]lH (1.3 jkst)

p~

t--4-----I~---.....----~ ver
22 nF

(-0.3jst) ~p I
6 out",

MRF 150

~

Figuur 19: meting van het uitgangsvermogen

van de vermogensversterker.

Het maximale uitgangsvermogen is ongeveer 120 w. De

gespecificeerde 150 W wordt waarschijnlijk wel gehaald bij

aansluiting van de vermogensversterker op de TEM-resonator. Dan

kan namelijk de uitgangsimpedantie beter gematcht worden. Een

bevestiging van dit vermoeden levert de in die situatie maximaal

opgenomen voedingsstroom van ca. 6,5 A. Bij een efficH~ntie van

45% en een voedingsspanning van 50 V levert dit een

uitgangsvermogen van 146 W. De voedingsstroom is gemeten over een

weerstand van 1 n die in de drainleiding opgenomen is.
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4.2.4. De transmissielijn.

Om een circulair gepolariseerd veld op te wekken moeten de

verrnogensversterkers als voIgt aangestuurd worden:

- iedere verrnogensversterker (Z. = 50 Q) moet met hetzelfde
J.n

verrnogen aangestuurd worden, maximaal ca. 4W, bij een

frequentie van 21 MHz;

- de fase van het stuursignaal voor versterker 2 (figuur 17)
o

moet 60 verschoven zijn ten opzichte van de fase van het
o

stuursignaal voor versterker 1, versterker 3 moet 120 ver-

schoven zijn ten opzichte van versterker 1 enzovoort tot
o

versterker 6 die 300 verschoven moet zijn ten opzichte van

versterker 1.

Hiertoe is een transrnissielijn toegepast, zoals in figuur 20

getekend. Deze bestaat uit 6 TT-netwerkjes die ieder

fasedraaiing geven. De karakteristieke impedantie van ieder

netwerkje is zodanig gekozen dat iedere verrnogensversterker met

hetzelfde verrnogen aangestuurd wordt. De componentwaarden voor een

eerste orde

fasedraaiing

TT-netwerk met karakteristieke impedantie Zo en
o

-~ (0 ~ ~ ~ 90 ) kunnen worden berekend met forrnule

(3) en (4), zie bijlage 7.

L

Zo
w

tan ~

(3)

1
c

tan ~

I tan
2 ~ + 1 + 1

(4)

Zoals uit figuur 20 blijkt zijn de TT-netwerken verbonden door
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coax-kabels. om de gelijke verdeling van de venmogens over de

venmogensversterkers niet te beinvloeden moeten de coax-kabels

dezelfde Z hebben als het rr-netwerkje waanmee ze verbonden zijn. De
o

netwerkjes moeten karakteristiek afgesloten worden. Dit is bereikt

door parallelschakelen van even lange stukken coax met Z - 50 Q.o

De lengte van de gebruikte coax-verbinding was steeds 35 ern. Bij 21
o

MHz heeft deze coax een demping van 0,2 dB en fasedraaiing van 14 .

Hienmee moet dus rekening gehouden worden bij de dirnensionering van

de rr-netwerkjes.

De spoelen in de rr-netwerkjes zijn uitgevoerd als zelfgewonden

luchtspoelen. Ferrietkernen kunnen niet toegepast worden omdat deze

in het 18 -veld verzadigd raken zodat de componentwaarde niet meero
klopt. De condensatoren bestaan uit een parallelschakeling van een

vaste keramische condensator en een trimcondensator.

De secties zijn eerst afzonderlijk opgebouwd en afgeregeld. Vooral

bij de secties met een lage Z moet daarbij gelet worden op heto
kort en breed houden van de verbinden i.v.m. parasitaire

zelfinducties. Bij 21 MHz is de zelfinductie van de aansluitdraden

van de toegepaste keramische condensatoren namelijk reeds InH/mm.

Van de afzonderlijke secties zijn de ingangsimpedantie,

fasedraaiing en demping gemeten. Iedere secties is daarbij steeds

afgesloten met de bijbehorende irnpedantie volgens figuur 20.

Daarna zijn alle secties met elkaar verbonden en belast met

weerstanden van 50 Q die de ingangsimpedanties van de

venmogensversterkers nabootsen. Met behulp van een netwerkanalyzer

met 50n-ingangen zijn de fasedraaiing en demping tussen de diverse

versterkeraansluitingen gemeten. Het maximale arnplitudeverschil

tussen twee versterkeraansluitingen is 0,4 dB. De fout in de
o 0

gewenste 60 -fasedraaiingen is maxirnaal 3 . De rneetresultaten zijn

in bijlage 8 opgenomen.

In deze bijlage zijn tevens de berekende en in de praktijk

toegepaste componentwaarden opgenomen. De spoelwaarden wijken af

van de theoretische waarden omdat ze niet nauwkeuriger te wikkelen
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vermogens
versterke-r 1

vermogens
versterker 2

,..._....... A
Zo=12,5rl

tP SECTIE 2

4P
~

50 rl

Zo =

'" P SECTIE 1

I 5P

~

: L 1

I>:11 C~
Zin = 10 rll ,.h

50 rl

6P
~

Rbron

8.3 rl

vermogens
versterker 3

v~rmogens

versterker 4

50 rl tP SECTIE 3

3P
~

50 rl tP SECTIE 4

2P
~

B
Zo = 16,7 rl I L" Zo= 25rl

I
I cl~T'Z. = 25 rll

ill I

vermogens
versterker 5

vermogens
versterker 6

tP P SECTIE 5

~

I L 5 Z 0 = 50 rl
1
I

Z in =50~l' c'l

50Q

Figuur 20: de transmissielijn voor de

vermogensversterkeraansturing.
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zijn. Somrnige condensatorwaarden moeten afwijken van de berekende

waarden omdat anders niet aan de specificaties voldaan kan worden.

Een mogelijke verklaring hiervoor is de eerdergenoemde parasitaire

zelfinductie van verbindingsdraden. Een indicatie voor de

juistheid van deze verklaring is dat de meeste C-waarden in

praktijk kleiner moeten zijn dan in theorie. Een verdere

verklaring is dat de spoelen in praktijk afwijken. Omdat deze

L-waarden klein zijn zou een serie-trimcondensator om de spoel af

te regelen onpraktisch groot moeten worden. De spoelen kunnen dus

niet nauwkeuriger afgeregeld worden.

4.2.5. De voorversterker.

Het 21,3 MHz RF-signaal wordt opgewekt door een frequentie

synthesizer. Het uitgangsvermogen van deze signaalbron is maximaal

10mW (10 dBm) bij een uitgangsimpedantie van 50 O. Voor een

volledige uitsturing van de vermogensversterkers moet het

ingangsvermogen van de transmissielijn 24 W (44 dBm) zijn. Dit is

geillustreerd in het overzichtsschema in figuur 17. De benodigde

versterking gebeurt door een voorversterker. De eisen voor de

voorversterker zijn (bij 21,3 MHz) :

- een RF-uitgangsvermogen van 44 dBm bij een ingangssignaal

van 10 dBm;

de ingangsimpedantie moet aangepast zijn aan de uitgangsim

pedantie van de frequentie-synthesizer, dus Z = 500;
in

de uitgangsimpedantie moet aangepast zijn aan de ingangsim

pedantie van de transmissielijn, dus Z = 8,33 O.
uit

Om de benodigde versterking te verkrijgen bestaat de

voorversterker uit twee trappen. De stuurtrap is opgebouwd rond

een bipolaire transistor. De eindtrap is opgebouwd rand dezelfde

vermogens-FET die in de vermogensversterker toegepast is.
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De stuurtrap

De gewenste versterking voor de stuurtrap is af te leiden uit de

versterking van de gehele voorversterker (34 dB) en de versterking

van de eindtrap. Uit metingen aan de verrnogensversterker-

schakeling (§ 4.2.3), die in principe gelijk is aan de schakeling

van de eindtrap, blijkt dat voor de eindtrap een versterking van

19 dB verwacht mag worden. De eisen die aan de stuurtrap van de

voorversterker gesteld worden zijn (bij 21,3 MHz):

- een versterking van 15 dB;

- een rnaximaal uitgangsverrnogen van 25 dBm (300 mW);

- een ingangsimpedantie van 50 Q.

Het schema van de stuurtrap is in figuur 21 weergegeven. De

gegevens van de gebruikte transistor en de meetresultaten zijn in

bijlage 9 opgenomen.

De condensatoren C
1

en (figuur 21 ) zijn keramische

wordt R
2

geen

en C een zeer lage impedantie
3

ook voor C . Daardoor
2

heeft de waarde vanenkortgeslotenRF-signalenvoor R
2

invloed op de versterking en ingangsimpedantie van de schakeling.

condensatoren. Zij zijn opgenomen ter voorkoming van D.C.

signalen op de ingang en de uitgang van de stuurtrap. Voor

hoogfrequente signalen hebben C
1

(ca. -0,7j 0). Dit laatste geldt

Bij gelijkblijvende componentwaarden van R en R kan met R de
3 4 2

gelijkstroominstelling geregeld worden, zonder de versterking en

ingangsimpedantie te beinvloeden.

Door de spanningsdeler bestaande uit R en R (figuur 21) wordt de
2 3

basis-emitterspanning bepaald en daarrnee de gelijkstroorninstel-

ling. R heeft hierop weinig invloed zolang zijn waarde klein
1

blijft ten opzichte van de waarde van R. De ruststroom wordt
2

ingesteld op ca. 150 rnA. Bij deze waarde is de uitsturing zo groot

mogelijk, terwijl de rnaxirnaal toegestane therrnische belasting niet

overschreden wordt.

De waarden van R, R en R (figuur 21) zijn bepalend voor de
1 3 4
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Cz 10 nF
+15V

15 \.lH

10 nF

C3 RF

..---....fl--~~ out
RI
1 k r.

C 1
RF
in

l~-It---+------l
10 nF

Figuur 21: schema van de stuurtrap in de voorversterker.

en

Daarna

Eerst zijn de R
3

ruststroom en versterking zo

ingangsimpedantie.deenversterking

R -waarden zodanig gekozen dat de
4

dicht mogelijk bij de gewenste waarden komen te liggen.

kan, bij gelijkblijvende R en R, met R de ingangsimpedantie zo
3 4 1

goed mogelijk naar de gewenste waarde (50 0) geregeld worden. R
1

moet daarbij klein blijven ten opzichte van R om de ruststroom
2

instelling niet te beinvloeden.

De smoorspoel L is opgenomen als hoogfrequentontkoppeling van de
1

D.C.-voeding.

Met de configuratie zoals in figuur 21 getekend is een versterking

bereikt van 14,5 dB en een maximaal uitgangsvermogen van 24,5 dBm

(280 mW). Dit is 0,5 dB minder dan in de eisen voor de stuurtrap

gesteld is. De eindtrap zal dus 0,5 dB meer moeten versterken om

aan de eisen voor de hele voorversterker te kunnen voldoen. De

ingangsimpedantie van de stuurtrap is 42 - 1j 0 Omdat deze

impedantie bepaald wordt door R , R en R (figuur 21), die tevens
1 2 3

de versterking bepalen, kan de gewenste 50 0 ingangsimpedantie

niet beter benaderd worden zonder de versterking te beinvloeden.
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De eindtrap

De eisen die aan de eindtrap van de voorversterker gesteld worden

zijn (bij 21,3 MHz) :

- een versterking van 19 dB;

- een maximaal uitgangsvermogen van 24 W (44 dBm);

- de in- en uitgangsimpedantie moeten aangepast zijn aan

respectievelijk de uitgangsimpedantie van de stuurverster

ker en de ingangsimpedantie van de transmissielijn.

Het schema van de eindtrap (figuur 22) komt grotendeels overeen

met dat van de vermogensversterker (figuur 18). De belangrijkste

verschillen zijn dat een uitgangscircuit toegevoegd is en dat het

3 dB dempende weerstanden-netwerk aan de ingang weggelaten is.

Met het ingangscircuit gevormd door C , C en L (figuur 22) wordt
1 2 1

de ingangsimpedantie van de eindtrap aangepast aan de uitgangs-

impedantie van de stuurtrap (figuur 21). Het ingangscicuit is een

resonantiekring waardoor ongewenste opslingering van het

ingangssignaal kan ontstaan. De weerstand R (figuur 22) zorgt
1

voor demping van deze resonantiekring zodat oscillaties onderdrukt

worden.

Het uitgangscircuit gevormd door C, C en L (figuur 22), zorgt
B 9 3

voor de impedantieaanpassing tussen de uitgang van de eindtrap en

de ingang van de transmissielijn, die de belasting van de

voorversterker vormt.

De ruststroominstelling gebeurt op dezelfde manier als bij de

vermogensversterkers. Met behulp van een bias-puls wordt de FET

gepulst ingesteld. Met R (figuur 22) is de gatespanning en
3

daardoor de ruststroom tijdens de bias-puls, in te stellen.

Door middel van de condensatoren C
3

tot en met C
7

(figuur 22)

wordt het RF-signaal ontkoppeld van de bias en de SOV voeding.

Tevens worden laagfrequente oscillaties onderdrukt door deze con

densatoren. C
3

is elektrolytisch en ontkoppelt het laagfrequente

-46-



22 nF C 5 bias- C7 22 nF

puIs 50V

1 WF C 4 C6 0,1 ~ F

Ce 660 pF

L 2

0,1 H
RF
out

C2RF C 1 R 1 L 1 FET 1
MRF 150

Cg 100 pF

100 pF 320pF 312 O,22WH R3

2,2 kl2

Figuur 22: schema van de eindtrap van de voorversterker

spectrum. C en C zijn polycarbonaat condensatoren en ontkoppelen
4 6

het middenfrequente gebied. C en C zijn keramisch en ontkoppelen
5 7

hoogfrequente signalen. De smoorspoel L dempt RF-signalen die op
2

de voedingslijn staan.

De resultaten van de voorversterker zijn gecontroleerd door

metingen aan de gehele voorversterker. Het uitgangssignaal is

gemeten met behulp van een verzwakker zoals in §4.2.3 is

beschreven. De grafieken waarin de meetresultaten zijn opgenomen

(bijlage 9), zijn gecorrigeerd voor de 58 dB meetverzwakking. De

gemeten versterking van de totale voorversterker is ongeveer 38

dB. De versterking van de stuurtrap is 14,5 dB zodat de

versterking van de eindtrap 23,5 dB is. Dit is meer dan de

verwachtte 19 dB. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze

verwachting is afgeleid van metingen aan de vermogensversterkers.
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In de vermogensversterker vindt een aanpassing van de

ingangsimpedantie naar 50 0 plaats. In de eindtrap van de

voorversterker gebeurt een dergelijke grote aanpassing niet. De

ingangsimpedantie blijft veel dichter bij die van de FET (Z =
in

3,0 - 3,2j m. Aan de de uitgang van de eindtrap is eveneens

slechts een relatief geringe impedantie-aanpassing aan de

belastings-impedantie nodig. Door gunstigere aanpassingen in de

eindtrap kan een hogere versterking bereikt worden.

Ret gemeten maximale uitgangsvermogen van de voorversterker is 48

dBm (63w) bij een ingangssignaal van 10 dBm (10 mW), zie bijlage

9. Dit is dus voldoende om de vermogensversterkers volledig uit te

sturen. De versterking van de gehele voorversterker is gemeten als

functie van de frequentie en als functie van het ingangsvermogen.

Uit de frequentiegrafiek (bijlage 9) blijkt dat de versterking een

maximum heeft bij 21 MHz. Bij ingangsvermogens tot 3 dBm is de

versterking constant en ongeveer gelijk aan 42 dB. Bij grotere

ingangsvermogens neemt de versterking geleidelijk af tot 38 dB bij

p = 10 dBm. De reden daarvoor is dat er meer vervorrning op gaat
in

treden zodat meer vermogen verloren gaat in de hogere harmonischen.

Bij verschillende ruststroominstellingen van de eindtrap, is het

frequentiespectrum van het uitgangssignaal van de voorversterker

gemeten. De grafieken zijn in bijlage 9 opgenomen. De versterking

is maxirnaal (38 dB) bij een ruststroom van I 200 rnA. Bij die
d

instelling is de 2
e

harmonische 18 dB kleiner dan de gewenste

komponent en de 3
e

harmonische 27 dB kleiner. De vervorming is

minimaal bij I = 4 rnA, dus bij een klasse A instelling van de
d

eindtrap. De 2
e

harmonische is dan 23 dB kleiner dan de gewenste

komponent en de 3
e

harmonische 43 dB kleiner. De versterking is

dan 36 dB. Orndat meer belang gehecht wordt aan een hoge

versterking dan aan een lage vervorming is de eindtrap ingesteld

op I = 200 rnA. In het uitgangscircuit van de voorversterker en in
d

de TEM-resonator zelf komen op 21 MHz afgesternde banddoor-

laatfilters voor, zodat harmonischen sterk gedempt zullen worden.

De ingangsimpedantie van de hele voorversterker (42

blijft ongeveer gelijk aan die van de stuurversterker.
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4.2.6. De DC-voeding

De vermogensversterkers en de eindtrap van voorversterkers worden

gepulst bedreven. Tijdens het aanwezig zijn van de RF-puls, die 3

ms duurt, loopt er een maximale voedingsstroom van 6,5 A. Daarna

is gedurende 200 ms geen RF-signaal op de ingangen van de

versterkers aanwezig tot de volgende RF-puls komt.

Om deze kortstondige stroom te kunnen leveren is iedere versterker

van een eigen voedingsschakeling voorzien. Deze schakeling bestaat

uit een parallelschakeling van een aantal elektrolytische

condensatoren, die voldoende lading kunnen bevatten am tijdens 3ms

een stroom van 6,5 A te leveren. Een stroombron zorgt voor het

gecontroleerd bijladen van de condensatoren tijdens de 200 ms

tussen twee opeenvolgende RF-pulsen.

Bij de dimensionering van de condensatorwaarde is aangenomen dat

een 10% (5V) variatie van de voedingsspanning toegestaan is. Bij

controle van de werking van de vermogensversterkers is gebleken

dat een dergelijke variatie van de voedingsspanning geen invloed

heeft.Voor de condensatorwaarde geldt:

C
~t I

3,9 mF
~V ~V 5

Om deze waarde te realiseren zijn 6 condensatoren van 680 IJ.F

parallel geschakeld (C tot en met C in figuur 23). Een voordeel
4 10

van het parallelschakelen is dat de inwendige weerstand (R
inw

20

voor een condensator ) verminderd wordt tot R = 0,33 Q.
inw

Het bijladen van de condensator gebeurt door een stroombron die

opgebouwd is rand een zwevend opgestelde 5V spannings-stabilisator

hetprobeertstabilisatorDeze[8] .

weerstand R (figuur 2) constant op 5V te

23)

over

figuurin(IC
1

spanningsverschil

houden. Voor de laadstroom geldt dan:
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5
I

1
R

+ I
Q

waarbij I :::: 6 rnA de lekstroom van de GND-aansluiting van de
Q

spannings-stabilisator is. Bij R 50 is de laadstroom dus

ongeveer lA. De RC-tijd voor het opladen van de condensatoren is

dan 20 ms. Wanneer aangenomen wordt dat de lading van de

condensatoren na ongeveer 3 RC-tijden weer op niveau is, kan de

belasting van de 50V voeding berekend worden. Er zijn zes

voedingsschakelingen die ieder van een lA laadstroom voorzien

moeten worden gedurende 60 InS. De herhalingstijd is daarbij 200

ms. De 50V voeding moet dus 6A bij een duty-cycle van 30% kunnen

leveren.

D1
BYW 56

IC 1

l8MOS
I L

vermogens-
SV versterker

spannings- R ~

in regelaar out

GND 22nF C.. C10

C1 C2 C3 I

SOl'Z! ~Q

}M ]?aM22nF

Figuur 23: schema van de voedinqsschakelinq

Een voedingsschakeling is gegeven in figuur 23. De condensatoren

dat de condensatoren C
4

tot

RF-signalen. De diode D is
1

Bij het uitschakelen van de

IC voor
1

beveiligging van IC .
1

50V voeding kan het namelijk gebeuren

C, C en C ontkoppelen
1 2 3

opgenomen ter
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condensatoren C tot en met C zich ontladen via IC . Omdat het
4 10 1

IC niet tegen een dergelijke ontlaadstroom bestand is wordt de

stroom via D afgevoerd.
1

4.3. Meting aan de geintegreerde TEM-reson3tor

Om de gevoeligheid van de TEM-resonator te bepalen is een

veldsimulatie van de gebouwde TEM-resonator (§ 4.2.2) gemaakt.

In deze simulatie is de magnetische veldsterkte in het

transversale vlak z = 0 uitgerekend voor een stroomamplitude van

1A in staaf 1 (mode 1, lineair). De veldsterkte is dan (zie

bijlage 4) H 0,414 Aim 0,52 ~T. Bij de simulatie is
xy

aangenomen dat 90% van de staafstroom via het aardscherm loopt en

10% via de flens. De stroom in de flenzen heeft dan nauwelijks

invloed op het veld in het midden (z = 0) van de resonator. Om de

veldsterkte van de huidige birdcage-resonator (26 ~T, lineair

in een dergelijk oppikspoeltje

gepolariseerd) te bereiken is dus een stroomamplitude in de staaf

nodig van 50A. In het geval van een circulair gepolariseerd veld

is een staafstroom van 25A nodig. Uit tabel 1, bijlage 4, b~ijkt

dat voor een dergelijke staafstroom een versterker stroom van

2,75 A nodig is. Dit geldt voor een onbelaste resonator (Q = 350).

De maximale RF-stroom van de vermogensversterkers is 3A. Om een

indruk van het opgewekte veld te krijgen is met behulp van een

"fluxprobe" het veld gemeten. Bij een veldsterkte van 26 ~T wordt

2 V gel.nduceerd. De fluxprobe
tt

wordt in het midden van de resonator geplaatst, zie figuur 24.

Zijn magnetische as is draaibaar om de z-as zodat nagegaan kan

worden of het gemeten veld circulair is. Daartoe wordt de

faseverschuiving van het gel.nduceerde signaal ten opzichte van een

referentiesignaal, bijvoorbeeld het synthesiser-signaal, gemeten

als functie van de hoek die de magnetische as van de fluxprobe

maakt met de x-as. Bij een ideaal circulair veld zal de amplitude

van de gel.nduceerde spanning gelijkblijven en zijn fase evenredig

meedraaien met de hoek die de fluxprobe maakt met de x-as. De

resultaten zijn in tabel 2 opgenomen.
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x

flu:x::probe

staaf

Inagn.etisc:he as

flu:x::probe

'k-------1-~y

Figuur 24: Opstelling fluxprobe, de magnetische as

van de fluxprobe is gestippeld

Uit de gemeten inductiespanningen blijkt dat het opgewekte veld

draaiend is. De polariatie van het veld is echter niet perfect

circulair maar enigzins elliptisch. In de x-richting is de

amplitude groter dan in de y-richting. Er zijn een aantal

mogelijke oorzaken voor deze afwijking te geven.

De belangrijkste oorzaak is het niet optimaal getuned zijn van de

individuele staven. Bij het selekteren van de tuning-condensatoren

(C in figuur 17, § 4.2.1) blijkt namelijk dat een afwijking van
tune

enkele picofarad reeds een essentieel faseverschil tussen staven

onderling veroorzaakt. Het gevolg daarvan is dat de staafstromen

minder bijdragen aan het ciculaire veld en dit gedeeltelijk weer

opheffen. De stroomverdeling gaat enigzins lijken op die van de

natuurlijke mode 1 (figuur 1Ub, § 3.2). De amplitude van het in de

fluxprobe gel.nduceerde signaal zal dan ook kleiner zijn dan de

theoretische waarde van 2 V bij een RF-stroom van 3A in de
tt

vermogensversterker.

Verdere oorzaken voor faseverschillen zijn afwijkingen in de

ingangsimpedanties van de vermogensversterkers. Wanneer deze

impedanties niet precies 50 Q zijn wijken de fasedraaiingen in de
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transmissielijn af van de gewenste waarden omdat de versterker

aansluitingen niet goed afgesloten zijn. Er is tevens van

uitgegaan dat iedere verrnogensversterker dezelfde fasedraaiing

tussen in- en uitgang heeft. Dan zullen de fasedraaiingen die de

transmissielijn aanbiedt, aan de uitgangen van de verrnogens

versterkers behouden blijven. Tussen de gebruikte individuele

verrnogens-FET's treden treden echter verschillen op. Dit blijkt

onder andere uit de zeer uiteenlopende drempelspanningen van de

gebruikte FET's (bijlage 6, tabel 4).

(j) V (j)
z-as induct ie tt inductie

(graden) (V) (graden)

.
0 1,25 0

45 1,15 38

90 0,90 90

135 1,20 154

180 1,30 180

225 1,25 224

270 0,90 264

315 1,10 334

360 1,25 360

Tabel 2: gemeten inductiespanning in de fluxprobe.

Het afregelen van de staven kan gebeuren door middel van trim

condensatoren die parallel aan C geplaatst worden. De staven
tune

moeten tijdens het afregelen uit de resonator genomen worden zodat

ze niet belnvloed worden door buurstaven. De fasedraaiing en

versterking van de individuele verrnogensversterkers zouden beter

aan elkaar gelijk gernaakt kunnen worden door bijvoorbeeld

terugkoppeling toe te passen. In dat geval wordt de versterking

echter kleiner zodat meer stuurverrnogen nodig is. In het gebouwde

prototype is gekozen voor eenvoudige versterkerschakelingen met

weinig afregelrnogelijkheden omdat in eerste instantie de

mogelijkheid tot versterkerintegratie en het opwekken van een

circulair gepolariseerd B - veld onderzocht moest worden.
1
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5. Conclusies en aanbevelingen

De gebouwde TEM-resonator heeft volgens de theorie 4 resonantie

modes. Uit de simulatie van en metingen aan de gebouwde

TEM-resonator blijken inderdaad 4 resonantiemodes op te treden.

De gebouwde vermogensversterkers leveren ieder de gewenste 150W.

De methode om vermogensaanpassing aan de uitgang van de

versterkers te bereiken is getest in het simulatiemodel. In de

simulatie is een optimum voor de aanpassing te vinden. In de

praktijk is eveneens een aanpassingsoptimum te vinden.

De ontworpen en ingebouwde aansturing voorziet iedere versterker

van een stuursignaal met de juiste amplitude en fase, mits de

ingangsimpedantie van de versterkers 50 Q is. In dat geval is de

maximale afwijking van de gewenste stuurvermogens en fase

draaiingen respectievelijk 0,3 dB en 5%. Door toepassing van het

transmissielijn-idee is de hele aansturing makkelijk in te bouwen.

Het toegepaste voedingontwerp maakt eveneens inbouw dicht bij de

vermogensversterkers mogelijk. Door aparte voedingsschakelingen

voor iedere vermogensversterker te gebruiken, kan volstaan worden

met een externe 50V/6A spanningsbron als voeding voor het totale

900 W RF-pulsvermogen bij een versterkerrendement van circa 45%.

Het door de geintegreerde TEM-resonator opgewekte B - veld is
1

circulair gepolariseerd en heeft een sterkte van 20 IJ.T. De

bereikte polarisatie en veldsterkte zijn voldoende om in het

bestaande 0,5 Tesla MR-systeem, dat werkt met B 13 IJ.T
1

(circulair), opnames te maken.

De haalbaarheid van de versterkerintegratie en het opwekken van

een circulair gepolariseerd B - magneetveld is
1

simulaties en experimenten aangetoond. De

door middel

kosten van

van

de

geintegreerde TEM-resonator zullen onder die van de huidige

birdcage met losse vermogensversterker kunnen blijven. De qunstige

resultaten rechtvaardigen een verdere uitwerking van het eerste
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prototype.

In een toekomstig 0,5 Tesla MR-systeem zal B = 26 ~T (circulair)
1

toepast worden. Deze veldsterkte is haalbaar door optimalisatie

van het gebouwde eerste prototype. Met name de gebruikte

TEM-resonator is niet optimaal omdat dat niet de eerste onder

zoeksprioriteit was. Verbeteringen zijn mogelijk door nauw

keurigere tuning van de staven, verandering van de afstand tussen

de staven en het aardscherm en het gebruik van meer staven. De

versterkerschakelingen zouden nog verbeterd kunnen worden door

terugkoppeling toe te passen. De ingangsimpedantie, versterking en

fasedraaiing kunnen dan beter beheerst worden. Een nadeel van

terugkoppeling is dat de versterking minder zal worden.
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GEBRU:IKTE APPARATUUR

Frequency synthesizer: Programmed Test Sources 160.

Pulsgenerator: Philips PMS70S

Philips PM5716

Voeding: Philips PE1520

Puls-shape modulator: Bruker

Oscilloscoop: Tektronix 2430A

Tektronix 2465

Network/spectrum analyser: Hewlett Packard 4195A

Hewlett Packard 8568B
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BIJLAGE 1:

Het aantal modes van de TEM-resonator

Uitgangspunt is formule (1) §3.2 voor de stroornamplitude I van
i, r

staaf i in mode r. Verder is de systeemfrequentie 21 MHz zodat A
r

~ 14m. De lengte van de resonator is rnaxirnaal z = a,Sm. Daardoor

is:
z

cos 2 1l T
~ 1

r

zodat

I
2 1l

i 1 )~ cos - r
i,r N

(1)

Er wordt nog aangenomen dat het aantal staven N, even is.

Men kan de resonantiemodes voor een constante N beschouwen als de

basis- stroomverdelingen waaruit, voor die N, iedere willekeurige

stroomverdeling samen te stellen is. Men zou kunnen spreken van

een aantal orthogonale modes. Wanneer dit aantal ~ + 1 is, geldt

voor een willekeurige stroom J :
i

N-
2

J L 2 1l
i 1 ) (2)(X cos - r

i r N

r=O

Hierin is het aantal vrijheidsgraden voor

Voor de cosinustermen in formule (2) geldt

N
(Xr beperkt tot 2 + 1.

namelijk bij invullen

van r =
N
- + a
2

waarbij de a waardes a = 1,2, .. , kan aannemen:

(X
N

2
+ a

cos
2 1l

N

(X
N

2

cos ( 1l ( i
+ a

2 1l
- 1 ) + N

-S8-

i-I ) a )



ex
N

2
+ a

i-l 2 1(
(-1) cos N i - 1 ) a

N
Dus wanneer r groter dan 2" wordt, komen dezelfde cosinustermen

weer voor. Het aantal vrijheidsgraden voor ex en dus voor het
r

aantal verschillende modes heeft dan zijn maximum bereikt.

In onderstaande figuur is voor N = 6 de stroomamplitude voor de 4

modes als functie van het staafnummer uitgezet.

I (i)
r

t
1

0,5

1 ~ i

-0,5

-1
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BIJLAGE 2:

Berekening van de zelfinductie en capaciteit

van een staaf in de TEM-resonator.

De afleiding geldt voor vacui.im zddat 1 en (:
r

1. Bij

benadering geldt dit ook voor lucht. De capaciteit en inductie per

lengte-eenheid worden aangeduid met resp. C
1

uitgangspunt is een potentiaalverdeling tussen

en L
1

. Het

twee draden

en A met A A
212

draden is Q
1

punt M gedefinieerdis een

parallel aan de z-as [4]. Ze snijden de x-as in A
1

= 2d, zie figuur 1. De ladingsdichtheid langs de twee

op A en -Q op A. In het x, y-vlak
1 1 2

door zijn afstand tot A en A :
1 2

AM
1

r
1

AM
2

Iedere draad maakt op zich een partieEH veld in M dat met de wet

van GauB berekend wordt. Voor de draad in A de veldcomponent E
1 M1

Q
1

E
2M1 n (: r

0

Q
1

d
V

2
In

M1 n (: r
0 1

Analoog voor A:
2

E

Q
1

M2 2 n (: r
0

Q
1

r
In

2
V

M2 2 n (: d
0

De potentiaal in M is:

Q
1

r
In

2
V V + V (1)

M M1 M2 2 n (: r
0 1
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y

I 2 Q2
X

d

V
M

E.l. = Pl< 1 r 2 =Pl>1 b
rl r 1

E.2 r 3 1= P2< 1 -=P2>
r .. r ..

= V
N

v = 0

:i. = E.2 =Po = 1
r 1 r"

,
Figuur 1: definitie van de bipolaire coordinaten.
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De equipotentiaalcylinder V constant is dus een
M

gedefinieerd door:

r
2

r P1
1

Analoog geldt voor het punt N:

0
1

r
In

4
V V + V

2N N1 N2 n c r
0 3

De equipotentiaalcylinder door N wordt gedefinieerd door:

r
4

r
3

cirkel

(2 )

(3)

(4)

Nu worden twee geleidende oppervlakken zodanig geplaatst dat ze

samenvallen met de door (2) en (4) gedefinieerde cylinders. Zo is

een systeem verkregen van een geleider die excentrisch binnen een

andere geleider geplaatst is. Ofwel een TEM-resonator met een

staaf. Het systeem van cylinders is geometrisch bepaald door de

b tussen hunstralen van de cylinders a en a en de afstand
1 2

assen. Het systeem gevormd door de parallele draden

wordt geometrisch bepaald door de parameters P
1

,

in A en A
1 2

d. om de

parameters a
1

, a en b uit te drukken in P, P en d worden de
2 1 2

punten P , P , 0 en 0 gedefinieerd, zie figuur 1. Er geldt:
1 2 1 2

P
1

P
2

d + X
P1

P1 = d - X
P1

d+ X
01

X - 1
01

d + x
P2

d - x
P2

d+ x
02

x - d
02
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01

x
P2

x
02

P - 1
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P
1

+ 1

P + 1
d 1

P - 1
1

P2
- 1

d
P2

+ 1

P2
+ 1

d
P - 1
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Door substituren van:

In P = u

worden de formules voor aI' a
2

en b eenvoudiger hanteerbaar:

(5)

x - x
02 P2

a
2

2

x + x
b

P2 02

2

a
1

x - x
01 PI

2

2p d
d

1
2

sinhPI - 1 u
1

2p d
d

2
2

- 1 sinhP2
u

2

2
1

2
1x + x P2

+ PI +PI 01
d d

2
2

1
2

- 1P - PI2

( 6)

(7)

d ( coth u
2

- coth u )
. 1

(8)

De capaciteit per lengte-eenheid tussen twee geleiders, is

gedefinieerd als het quotient van de lading per lengte-eenheid en

het potentiaalverschil tussen de geleiders. Voor het potentiaal

verschil geldt:

°1
V V + V u - U

M N 2 1l £: 1 2
0

zodat

21l£:o
C

1 u - u
1 2

(9)

(10)

De noemer van deze uitdrukking wordt verkregen door (8) links en

rechts te kwadrateren:

[
2 2

]
cosh u cosh u cosh u cosh u

b
2

d
2 1 2

2
1 2+

. 2 . 2
sinh sinhs~nh u s~nh u u u

1 2 1 2
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[ 1
+ sinh

2
u 1 + sinh

2
u cosh u cosh u

]d
2 1 2

2
1 2

+
sinh

2
u sinh

2
u sinh u sinh u

1 2 1 2

d
2

d
2

2d' [ 1 -
cosh u cosh u

]1 2
+ +

sinh
2

u sinh
2

u sinh u sinh u
1 2 1 2

d
2

d
2

sinh u sinh u - cosh u cosh u
2d

2 1 2 1 2
+ +

sinh
2

u sinh
2

u sinh u sinh u
1 2 1 2

Substitueren van (6) en (7) levert:

2 2
a + a - 2a a cosh( u - u

1 2 12 1 2

(11) substitueren in (10) geeft:

(11)

-1 [cosh

2 1l C o
2 2

a + a
1 2

2a a
1 2

(12 )

Uit (12) is de ze1finductie per lengte-eenheid af te leiden met

behulp van:

1 1
L

1
(13)

Substitutie van (12) geeft:

L
1

2 1l

2
+ a

2

2a a
1 2

(14)

Bewijs van vergelijking (13):

-64-



Er wordt uitgegaan van sinuso:i.dale verschijnselen. Vergelijking

(13) geldt voor frequenties waarbij

w »
R

1

L
1

1
W » (15)

Dan verdwijnt de dispersie en wordt de transmissielijn, gevormd

door het systeem, aperiodiek. De verzwakkingscoefficient a en de

karakteristieke impedantie Z worden constant. L (w) wordt gelijko 1

aan L(w = 00) zodat het skineffekt voor alle frequenties optreedt

waardoor L O.
inwendig

Eerst wordt uitgegaan van de theorie van elektromagnetische golven

die geleid worden door twee pefecte geleiders (cr = 00). Uit de

wetten van Maxwell:

rot E

rot B

- j w B

j W £0 Ilo E +

volgt dat de golven transversaal zijn. Er kan een potentiaal

gedefinieerd worden in elk vlak loodrecht op de

voortplantingsrichting. De golfvergelijking in termen van deze

elektrische potentiaal V(z) heeft, in het verliesvrije geval

(R = 0, G = 0 ), de vorm [3]:
1 1

a/
+ o (16)

Er kan ook worden uitgegaan van de circuit-theorie voor een

tweedraads transmissielijn. De algemene telegraafvergelijking voor

een dergelijke lijn is [3]:

a/
R G V

1 1
+ 2

w LeV
1 1

o
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In geval van verliesvrijheid wordt dit:

+ o (17)

3,5 rom. De omtrek en het oppervlak van de doorsnede

Aangezien (16) en (17) gelijk moeten zijn volgt (13)

De parameters van de 6-staven TEM-resonator zoals beschreven in

§4.2.2 zijn:

a 3,5.10-3
m

1

a 320.10-3
m

2

b 250.10- 3
m

1 450.10-3
m

De doorsnede van de binnenste geleider is niet rond maar

rechthoekig. Hij wordt benaderd door een ronde staaf met een

straal van a
1

komen dan goed overeen met de werkelijke staaf:

omtrek

opp. 121

werkelijke staaf benadering

De zelfinductie en capaciteit van een staaf worden nu:
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L
-7 -1

0,45·2·10 . cosh
3,5

2
+ 320

2
- 250

2

2 . 3,5 . 320
0,32 jlH

-1 3,5
2 + 320

2
- 250

2

cosh
2 . 3,5 . 320

c 0,45 .
2 . 3,14 8,85.10- 12

7,0 pF
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BIJLAGE 3

Bepaling van de mutuele inducties van staven in de TEN-resonator

De onderlinge koppeling van de staven is berekend met behulp van

een veld-simulatieprogramma. Invoer voor dit programma is de

geometrie van de resonator (zie § 4.2.2). Met deze invoer

berekent het simulatieprogramma de verdeling van het magnetisch

veld, gebaseerd op de wet van Biot-Savart.

De koppelfaktor van staaf i en staaf j is gedefinieerd als:

k
ij

~
i

~.
)

wanneer de stroom I als bron van ~. en ~ wordt beschouwd,
j 1 j

waarbij ~. de magnetische flux omvat door de stroomkring van I. is
1 1

en ~. de magnetische flux omvat door de stroomkring van I. is, zie
) )

figuur 1. Met het veldprogramma is dan de doorstroomkring i

omvatte flux ~. te berekenen. Bij benadering is aangenomen dat
1

90% van de retourstroom door de mantel loopt en 10% via de flens.

Figuur 1: fluxdefinitie voor berekening van de koppelfaktor.
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Veer de mutuele inducties van de staven geldt [5]:

M
ij

k
ij

L
j

Dit levert veer de 6 staven TEM-resenater, waarbij de indices i en

j meeten veldeen aan 1 ~ i ~ 6 en j = 1,2, ... 6:

i j - 1, i j + 1 k 0,02
ij

i j - 2, i j + 2 k 0,0047
ij

i j - 3, i j + 3 k 0,0018
ij

De zelfinductie is veer a11e staven gelijk aan 0,32 flH zedat met

1 ~ i ~ 6 en j = 1,2, ... 6:

i j - 1, i j + 1 M 0,0064 flHij

i j - 2, i j + 2 M 0,0015 flHij

i j - 3, i j + 3 M 0,0009 flH. ij
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BIJLAGE 4:

TEN-resonator simulaties

In tabel 1 zijn een aantal simulatieresultaten, verkregen met het

model van §3.3, samengebracht. Hierbij zijn lineaire en circulaire

polarisatie vergeleken voor een lege TEM-resonator (Q ~ 350) en

een met maximale belasting (Q ~ 100). De belasting is gemodelleerd

door R te varieren zodat dus geen rekening is gehouden met

anisotropie-effekten.

aantal
" "polarisatie aangest. Q I I TAP gematcht C
verst st a a fl tune

staven (A) (A) (pF)

lineair
1 100 0,58 1 0,2 ja 340

mode 1

lineair
1 350 0,17 1 0,2 340

mode 1
nee

lineair
6 100 0,37 1 0,1 ja 340mode 1

lineair
6 350 0,11 1 0,1 340

mode 1
nee

circulair 6 100 0,37 1 0, 1 ja 340

ciculair 6 350 0,11 1 0,1 nee 340

Tabel 1: simulatieresultaten TEM-resonator,

vergelijking lineaire en circulaire

polarisatie, N = 6 staven, F
res

21,3 MHz.

In de hieronder opgenomen grafieken zijn simulatieresultaten

Dit wordt bevestigd door deverschuiven.

uitgezet voor de TEM-resonator met en zonder C (§ 4.2.2).
ontkoppel

blijkt de eerste resonantiepiek (mode 0) naarDoor C
ontkoppel

hogere frequenties te

gemeten grafieken.
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Pontvanqstprobe
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Hieronder zijn twee veldplots opgenomen voor het lineaire en het

quadratuur geval. Zij stellen het gesimuleerde magnetische B -veld
1

in het vlak z = 0 voor. De stroomamplitude in de staaf is lAo De

getekende hoogtelijnen stellen de veldsterkte voor. De

gevoeligheid in het lineaire geval is 0,414 Aim = 0,52 ~T.

o

~-
o

c
o

c
o
I

rn,} rrjl' f, Rnr,<; I ''',F AR
Hxy(A/m) , .
vec Hxy

Y(m)

-73-

tcmat.coi

L.ok... nr. 535

date 26-SEP-88

TRANSVERSAL PLANE

plane offset 0.000

radius shield 0.350

coil angle 0.000

radius coil 0.280

coil length 0.450

nr. of rods 6

foetor loops 0.100

foetor radials 0.900

shield 1

field norm 0.414

pos. norm 0.00 0.00 0.00

hxymax 2.59-0.14-0.20 0.00

hxymin 0.12 0.15-0.14 0.00

ShxyVnorm 642.

region 0.150 0.200 0.200

I
0.30

-------------------------



TEM COIL 6 RODS QUAD
HxyWf1"\)
vec Hxy

tcmot.geo

cole. nr. 536

dote 26-SEP-88

TRANSVERSAL PLANE

plane offset 0.000

radius shield 0.350

shield 1

field norm 1.138

pos. norm 0.00 0.00 0.00

hxymox 2.58 0.14 0.20 0.00

hxymin 0.87 0.00 0.20 0.00

ShxyVnorm 661.

region 0.150 0.200 0.200

-------------------------------------------
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BIJLAGE 5:

Tekening van de 6-staven TEN-resonator

X

-t-

-y

kunststof moer

koperfolie-aardscherm

(II) aD

----~--polycarbonaat flens

~A'

AANZICHT BB'
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BIJLAGE 6:

Gegevens en meetresultaten van de ver.mogensversterker

Van de ver.mogens-FET, de MRF150, is de onderstaande I (V ) karak
d gs

teristiek opgenomen. Verdere data van de FET is te vinden in [7].

V ds = SOV

Id(A)

-t- T FET

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

300k

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

~ Vgs(V)
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In tabe1 4 zijn de gatespanningen van de 6 gebruikte FET's

gegeven. Bij deze gatespanningen is de ruststroorn 200 rnA.

ver.mogensversterker V (V)
gs

1 3,60

2 3,55

3 3,10

4 2,80

5 2,80

6 3,30

Tabe1 4: V nodig voor I
gs d

200 rnA.

Verder zijn in deze bij1age grafieken van de ingangsirnpedanties en

versterkingen van de 6 gebouwde ver.mogensversterkers opgenornen. De

schaal van de Srnithkaarten is genor.meerd naar 50 O.

SMITHKAART VAN Zin = R + ~x VAN DE VERMOGENSVERsTERKER 1

o MKR 21 335 000.000 Hz

.5

R [11]
49.0883

X [OJ
504.013m

-.5

START
STOP

-2

1 000 000.000 Hz
50 000 000.000 Hz
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VERSTERKING VERMOGENSVERSTERKER 1..
Pin "" 1S dBrn
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V \

/ t\
[7 ~

~I
'......

' • .1
V' r~ ~I(b I

'j VI
IlA-1 :i ~II '
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SMITHKAART VAN Zin R + jX VAN DE VERMOGENSVERSTERKER 2
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o MKR 21 335 000.000 Hz

·5

R [II]
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50 000 000.000 Hz

VERSTERKING VERMOGENSVERSTERKER 2

..
(dB)

23

13

3

-7

-17

P:1n = 1S dBlT1

/r\
V \

/'
\

1/ "\.,
"~
'~

~..h
I 1'1 ~~fi,

,
ll\ W,,~ .A

1 10 20 30 40 so
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SMrTHKAART VAN Z~n = R + ~X VAN DE V&RMOGENSV&RSTERXER 3

o MKR 21 335 000.000 Hz

.5

R [II]
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X [II]
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.2 --.

\
\"

-.2

.
,

-.5 /·)<·········~·~ti537
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VERSTERKING VERMOGENSVERSTERKER 4
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SMITHKAART VAN Z~n = R + jX VAN DE VERMOGENSVERSTERKER 6
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BIJLAGE 7:

Karakteristieke impedantie en fasedraaiing

van een passief IT-netwerk

L

c

Figuur 1: een n-netwerk waarmee de transmissielijn

opgebouwd is.

De karakteristieke impedantie Z van het netwerkje in figuur 1 kan
o

bepaald worden met behulp van de nul last Z en kortsluitirnpedantie
n

Z I Z Z
0 n k

1 +
2

1 P LC

Z
n 1

2pC + p2 LC . pC+ pC
1

+ pL
P C

Z
k

1

pC +
1

P L
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2 pL jWL
Z Z Z

0 n k
2pC + 2

2jWC -
2 •

P LC'pC W LC' JWC

L
C

2
2

- W LC

L

C

L

(1)

Figuur 2: IT-netwerk afgesloten met de karakteristieke impedantie

Voor de fasedraaiing van een karakteristiek afgesloten IT-netwerk

geldt (figuur 2) :

o
-90 < arg

V
2

V
1

o
< 0

1

1
pC 1+

V Z
2 0

V 1
j

L
W

2
LC + 11 pL + W

1 Z
+ pC 0

Z
0
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L
w -

V Z
2 0

arg
V

-rp -arctan
1 1 - W

2
LC

L
w

Z
0

tan rp
W

2
LC1 -

w L

L C

Uit (1), (2) en (3) voIgt:

2
(1 - w LC) Z tan rp

o

zotan rp - wL

2
w Zo tan rp

(2 )

(3 )

L

C

1

w Z
o

tan rp

/ tan
2

rp + 1
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BIJLAGE 8:

Gegevens en meetresultaten van de transmissielijn

Met behulp van de in bijlage 7 afgeleide formules, kunnen voor

iedere seetie van de transmissielijn (zie §4.2.4) de waarde voor L

en C (figuur 1, bijlage7) berekend worden, die nodig zijn om de

gewenste fasedraaiing en karakteristieke impedantie te bereiken.

In onderstaande tabel zijn de berekende waarden en de in de

praktijk gebruikte waarden opgenomen. Bij de berekening is

rekening gehouden met de fasedraaiing van de eoax-verbindingen (30

em , type RG58) tussen de seeties, zie §4.2.4. figuur20.

berekend toegepast
seetie

(figuur 1, bijlage 7) (figuur 20, §4.2.4)

seetie 1 L = 60 nH L = 60 nH
1

Z = 10 Q C = 367 pF C = 250 pF
0 1

C = 520 pF
2

seetie 2 L = 70 nH L = 60 nH
2

Z = 12,5 Q C = 262 pF C
3

= 90 pF
0

C = 180 pF
4

seetie 3 L = 92 nH L = 90 nH
3

Z = 16,7 Q C = 196 pF C = 180 pF
0 5

C = 180 pF
6

seetie 4 L = 138 nH L = 140 nH
4

Z = 25 Q C = 1'33 pF C = 130 pF
0 7

C = 130 pF
B

seetie 5 L = 275 nH L = 270 nH
5

Z = 50 Q C = 65 pF C = 60 pF
0 9

C = 60 pF
10

Tabel 3: de eomponentwaarden van de transmissielijn
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Van de afzonderlijke secties is de fasedraaiing en het

amplitudeverschil tussen de versterkeraansluitingen gemeten.

Verder zijn de ingangsirnpedanties gerneten. De secties waren

daarbij karakteristiek afgesloten. Van de hele transrnissielijn

zijn daarna nogrnaals de fasedraaiingen en arnplitudeverschillen

gerneten. De resultaten staan in de hieronder opgenomen grafieken.

De schaal van de Srnithkaarten is genorrneerd naar 50 O.
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A B

( dB) <GRADE~ )

METING AAN DE HELE TRANSMISSIELIJN

A: AMPLITUDEVERSCHIL TUSSEN VERSTERKERAANsLUITING 1 EN 5

B: FASEVERSCHIL TUSSEN VERSTERKERAANSLUITING 1 EN 5
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BIJLAGE 9:

Geqevens en meetresultaten van de voorversterker

Data van de in de stuurtrap gebruikte transistor 2N22l9A is terug

te vinden in [9]. Van de stuurtrap en de gehele voorversterker

zijn de gerneten ingangsirnpedantie en versterking hieronder

opgenornen. De schaal van de Srnithkaarten is genorrneerd naar 50 Q.

SMITHKAART VAN Zin R + jX v_~ DESTUURTRAP VAN DE VOORVERSTERKER

o MKH 21 457 500.000 Hz

R [OJ
42.3304

X [OJ
-958.066m

-·5

START
STOP

1 000 000.000 Hz
50 000 000.000 Hz

VERSTERKXNG STUURTRAP VAN DE VOORVERSTERKER

Pin = ~O dBrn

so403020~o

'\.. r---....
~

"$.._

r----.... r--......
--I--- --I------

_--L ____ ~

~ - -

20
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28

32

(dB)
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SMITHKAART VAN ZLn R ~ jX VAN DE GEHELE VOORVERSTERKER

C Mk:R 21 ~57 5J0000 Hz

P [II]
41.6703

x [II]
-257.336m

VERSTERKING VOORVERSTERIU!:.R

+
P.:I.:n - 1.0 dIkn

·5

-.5
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STOP

1 000 000.000 Hz
50 000 000.000 Hz
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~
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Het gerneten frequentiespectrurn vopr verschillende ruststroorn-

instellingen van de eindtrap is hieronder weergegeven.

FREQUENTl:ESPEKT'RUM VOORVERBT'IUUCER

Pout (dBm).,.
J: d -100 mA

P.:l.n .. 10 dBm
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I
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FREQUENTIESPREKTRUM VOORVERSTERKER

POl..J't-(dBITl)

I d =- 4A

Pin = 10 daITl
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