
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het onbloedig meten, met kontinu ultrageluid, van de momentane bloedvat diameter met een
korrelatietechniek

Bakker, R.M.

Award date:
1982

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/53e01532-21de-4c7d-a624-f7528fbe5997


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK
TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN

Vakgroep Medische Elektrotechniek

HET ONBLOEDIG METEN,
MET KONTINU ULTRAGECUID,
VAN DE MOMENTANE BLOED
VAT DIAMETER MET EEN
KORRELATIETECHNIEK

door R.M. Bakker

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van maart 1981 tot mei 1982
in opdracht van prof. dr. ir. J.E.W. Beneken
onder leiding van ir. W.H. Leliveld.

DE AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN AANVAART GEEN VERANTWOORDELIJKHE1D VOOR DE 1NHOUD
VAN D1T RAPPORT.



-3-

o. Samenvatting.

In dit verslag wordt een meetsysteem voor het onbloedig meten
van de bloedvatdiameter besproken.
Het, met een reflektietechniek werkend, meetsysteem gebruikt ul
trageluid als informatiedrager. In tegenstelling tot de gebrui
kelijke, met gepulst ultrageluid werkende, reflektie afbeel
dingssystemen wordt bij dit meetsysteern kontinu ultrageluid toe
gepast. Er wordt een ruisvormig ultrageluidssignaal uitgezonden
met een "gauss-vormige" frekwentiekarakteristiek. Dit uitgezon
densignaal reflekteert o.a. tegen de wanden van het te bernet en
bloedvat. Uit het ontvangen reflektiesignaal wordt met een kor
relatietechniek de diameter van het bloedvat bepaald.
Als echter de vaatwanden bewegen, zoals bij slagaders, zullen,
vanwege het Dopplereffekt, de gereflekteerde signalen in fre
kwentie verschoven zijn. Deze zogenaamde Dopplerverschuivingen
worden do~r middel van interne terugkoppelingen in het meetsy
steern gekompenseerd.

In het versla~ wordt, naast de systeemopbouw en de systeemreali
sering, aandacht besteed aan het ontwerpen en dimensioneren van
een, binnen de randvoorwaarden, optimaal meetsysteem.
Hiertoe zijn aan de hand van de ontwerpkriteria: detekteerbaar
heid. nauwkeurigheid. resolutie en eenduidigheid het optimale
zendsignaal gekozen en de korrelatieontvanger ontworpen, terwijl
voor de i~terne regelaar een, voor de regelsituatie, optimale
regelaar is toegepast.

Metingen met en aan het meetsysteem hebben geleid tot de konklu
sie, dat het meetsysteem enkel toepasbaar is in situaties waar
de overspraak tussen zend- en ontvangsttransducer beperkt is.

--------------------------------
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1. Summary

In this report a measuring system for the determination of the
bloodvesseldiameter, in a non invasive way, is discussed.
The echographic measuring system uses ultrasound as information
carrier. In contrast to the most commonly used pulse-echographic
imaging systems, this system uses contineous wave ultrasound.
A random noise ultrasound signal, which has passed a gaussian
filter, is transmitted. This ultasound beam reflects against the
bloodvessel walls. The bloodvessel diameter determined from the
received reflected signal by a correlalation technique.
If the bloodvessel walls are moving, like arteries walls do, a
Doppler shift in the received signal occures. These Doppler
shifts are compensated for by using internal feedback loops in
the measuring system.

In this report, the configuration and instrumentation of the sy
stem is discussed with much attention to optimum system design.
By applying criteria for detection, accuracy, resolution and un
ambiquity, an optimum transmission signal and an optimum recei
ver is designed. For the internal feedback loops optimum con
trollers are applyed.

Measurement results obtained with the measuring system showed,
that the ~ystem is only applicable in situations of a limited
amount of cross-talk from the transmitting transducer to the
receiving transducer.

--------------------------------
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3. Inleiding

3.1 Historie

In de medische diagnostiek is het vaak belangrijk om de hoeveel

heid bloed, die per tijdseenheid door bepaalde bloedvaten

stroomt, als funktie van de tijd te weten. Het weten moet voor

afgegaan worden door meten. De meting dient zo min mogelijk be

lastend voor de patient te zijn en daarom bij voorkeur non in

vasief ( onbloedig ) uitgevoerd te worden. Ultrageluid is een

veel gebruikte informatiedrager om op non invasieve wijze in

formatie uit het inwendige van het lichaamte verkrijgen.

In de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling Elektrotechniek

van de Technische Hogeschool Eindhoven heeft men in het verleden

een onderzoek aangevangen naar de mogelijkheid om de momentane

bloedflow non invasief te meten.

Aangezien de momentane bloedflow het produkt is van de momenta

ne, over de bloedvatdoorsnede gemiddelde, snelheid en de momen

tane dwarsdoorsnede op dezelfde plaats van net bloedvat, kan het

onderzoek gesplitst worden in de bepaling van elk van deze

grootheden afzonderlijk en ieder als funktie van de tijd.

In eerste instantie heeft men zich toegelegd op de bepaling van

de momentane, over de bloedvatdoorsnede gemiddelde, snelheid.

Hiertoe wordt kontinu ultrageluid door middel van een zendtrans

ducer naar het te bemeten bloedvat in het lichaam gezonden. Deze

ultrageluidsgolf zal reflekteren bij iedere weefselovergang, die

het passeert. Het zal echter ook scatteren tegen bewegende

bloeddeeltjes in het bloedvat. ( Het reflekteren van een ultra

geluidsgolf.tegen een deeltje, waarvan de afmetingen veel klei

ner zijn dan de golflengte van het ultrageluid, wordt scatteren

genoemd. Het deeltje gedraagt zich dan als een puntgeluidsbron

netje.) Door het Dopplereffekt zal het door een deeltje gescat

terde ultrageluid een frekwentieafwijking ten opzichte van de

uitgezonden frekwentie vertonen, evenredig met de snelheid van

het deeltje.

noot: dit deelonderzoek wordt momenteel uitgevoerd in de vak

groep Medische Elektrotechniek. Deze vakgroep is ontstaan

als een afsplitsing van de eerder genoemde vakgroep Meten

en Regelen.
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Dit, door alle bewegende bloeddeeltjes in het meetvolume gescat

terde ultrageluid wordt door een ontvangsttransducer ontvangen.

Doordat de deeltjes, afhankelijk van het stromingsprofiel, een

verschillende snelheid en daarmee een andere Dopplerverschui

ving hebben, zal het ontvangen signaal in het algemeen bestaan

uit een heel spektrum van terugontvangen frekwenties. Hierbij

zal de amplitude van een frekwentiekomponent in dat spektrum

een maat zijn voor het aantal bloeddeeltjes, die een met die

frekwentieafwijking overeenkomende snelheid hebben.

Zoals door Arts ( lit. 20 )aangetoond, kan door van dit spektrum

de gemiddelde frekwentieafwijking, waarbij de amplitude van ie

dere frekwentiekomponent ( is het aantal deeltjes met een be

paalde snelheid ) meegenomen wordt, te bepalen, de gemiddelde

bloedsnelheid over de doorsnede van het bloedvat, onafhankelijk

van het stromingsprofiel, bij een bekend veronderstelde instra

lingshoek, verkregen worden. Een volgens dit principe werkend

meetinstrument is ontwikkeld.

De tweede grootheid, nodig om tot een bloedflowbepaling te ko

men, is de momentane bloedvatdoorsnede. Het bepalen van de mo

mentane bloedvatdoorsnede betekent, dat een afbeelding van de

totale doorsnede als funktie van de tijd gemaakt moet worden.

In de ultrageluidsafbeeldingstechniek wordt, voor zover mij be

kend, altijd gebruik gemaakt van zogenaamde pulstechnieken.

HierbiJ worden periodiek ultrageluidspulsen, met behulp van een

transducer, het lichaam ingestraald. Deze geluidspulsen reflek

taren o.a. tegen het af te beelden orgaan en worden weer door"

een transducer ontvangen. Door nu de looptijd tussen de uitge

zonden en ontvangen pulsen ( time of flight ) te meten, kunnen,

bij bekende voortplantingssnelheid, de plaats en afmetingen van

het orgaan bepaald worden.

Deze ultrasone pulstechnieken zijn onderzoeksonderwerp van vele,

zowel wetenschappelijke als industriele, onderzoekscentra. Een

zinvolle bijdrage op dit onderzoeksgebied leek ons, vanwege de

geringe personele middelen en de daaruit voortvloeiende ommoge

liJkheid om voar in het onderzoeksveld mee te draaien, niet rea

liseerbaar.

Gezien de ervaring in de vakgroep is gezocht naar een methode

om met behulp van kontinu ultrageluid de informatie te verkrij

gen. Aangezien bij reflektietechnieken afstandsinformatie ver

bonden is met looptijdmetingen, dient het transmissiesignaal
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een dusdanige vorm te hebben, dat de "Time of Flight" van het
signaal bepaald kan worden. Het signaal moet dus een tijdken
merk b0vatten. Oit tijdkenmerk is in eerste instantie in het
signaal gebracht door de momentane frekwentie van het transmis
siesignaal als funktie van de tijd rond een centrale frekwentie
zaagtandvormig te laten verlopen. Bij dit systeem, door Slenders
( lit 1 ) beschreven, is het frekwentieverschil tussen uitgezon
den en ontvangen signaal een direkte maat voor de looptijd van
het geluid van transducer naar reflektievlak en terug. Deze
looptijd geeft samen met de waarde van de voortplantingssnelheid
de afstandsinformatie. Dit systeem, door Mientki ( lit 2 ) ge
evalueerd, heeft een paar onvolkomenheden:

Bij meten aan een bewegend reflektievlak ontstaan tengevolge
van het Dopplereffekt systeeminherente meetfouten.

2 Het systeem heeft, tengevolge van technische begrenzingen van
de instrumentatie van het systeemgebonden transmissiesignaal,
een te beperkt meetbereik.

De konstatering van deze beperkingen en de afweging van alter
natieve mogelijkheden hebben geleid tot de formumulering van on
derstaande afstudeeropdracht.

3.2 Opdracht

Het onderzoeken van de mogelijkheden en beperkingen van het me
ten met kontinu ultrageluid van afstanden in menselijk weefsel
met gebruikmaking van korrelatietechnieken.

--------------------------------
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4. Probleemstelling.

4.1 Probleemsanering.

De vraagstelling is: het onbloedig meten van de momentane opper

vlakte van de dwarsdoorsnede van een bloedvat.

De meetsituatie is bij de gebruikte reflektietechniek in het al

gemeen zoals in fig. 4.1 aangegeven.

mee.t probe..

~~ "llll,ts. ve.ld
r'r\ u"t pro be.

fig. 4.1 Meetsituatie

O(t,X) is de te bepalen

doorsnede van het bloed

vat als funktie van de

tijd op een bepaalde

plaats.

In deze meetsituatie worden de volgende aannamen gedaan:

am de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het bloedvat ( a )

te kunnen bepalen moet de hoek ( ~ ) tussen de hartlijnen van

probe en bloedvat bekend zijn ( zie fig.4.2 ) Deze hoek wordt

bekend verondersteld.

2 Verondersteld wordt, dat de dwarsdoorsnede van het bloedvat

cirkelsymetrisch is en blijft als funktie van de tijd. Daar

dit op zeer veel plaatsen in het lichaam het geval is, vormt

dit een niet al te grote beperking in de meetsituatie.
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Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan volstaan worden met een
diameterbepaling van het bloedvat ( zie fig.4.2 )!

fig.4.2 Relatie tussen meetdoorsnede en de diameter van het
bloedvat.

De diameter van het bloedvat is evenredig met het verschil tus
sen de afstanden transducer-bloedvatvoorwand en transduce~

bloedvatachterwand. Hierbij kunn~n beide afstanden funkties van
de tijd zijn.
De bepaling van de diameter van het bloedvat wordt gedaan door
beide afstanden ( transducer-bloedvatvoorwand resp. transducer
achterwand ) afzonderlijk te bepalen. Daar het hier om twee de
zelfde type metingen gaat, kan, voor de probleemstelling, met
een afstandsbepaling volstaan worden.

Konklusie: de bepaling van de momentane doorsnede van het bloed
vat kan, via een diameterbepaling, teruggebracht wor
den tot de bepaling van de afstand tussen de transdu
cer en een al dan niet bewegend reflektievlak.
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noot: Bij de meting van de diameter van een bloedvat behoeft,
daar het een verschilmeting van de looptijden tussen
transducer en voor- resp. achterwand betreft, uitsluitend
de snelheid van het ultrageluid in het bloed bekend te
zijn.

4.2 Meetsysteem in de meetsituatie.

De meetsituatie met het te ontwerpen meetsysteem zal eruit moe
ten zien als in fig.4.3 aangegeven.

z.ender- korrelltt,e.- ... e.......etkl"~1 o.~&ta.l'\al
t-----,,....------1 t'-----j 1--_00

ontv<l."'~~" qt.du.li:e. i" ,",0

fig.4.3 Meetsysteem in de meetsituatie.

Het meetsysteem bestaat uit:

- een zender met zendtransducer
- een ontva~S!lttransducer met een korrelatieontvanger
- een signaalbewerkingsgedeelte
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De transducer zendt een ultrageluidsgolf uit. ( de karakteris
tiek van dit zendsignaal wordt besp~oken in par.7.2 ). Deze ge
luidsgolf reflekteert bij alle weefselovergangen, zo ook tegen
het te bemeten bewegende reflektievlak. De superpositie van alle
gereflekteerde signalen wordt ontvangen door de ontvangsttrans
ducer. Door dit ontvangstsignaal te vergelijken met het uitge
zonden signaal kan in de korrelatieontvanger de gewenste infor
matie geextraheerd worden.
In het algemeen zal het ontvangen signaal op een viertal punten
afwijken van het uitgezonden signaal:

Bij het bemeten van een reflektievlak, zal, omdat de demping
in het weefsel frekwentieafhankelijk is, het ontvangen sig
naal een frekwentie afhankelijke verzwakte versie van het
uitgezonden signaal zijn.

2 Het uitgezonden signaal zal niet alleen reflekteren tegen
het te bemeten reflektievlak, maar zal bij het doorlopen van
het medium reflekteren bij elke weefselovergang. Het ontvan
gen signaal zal dan ook voor een groot deel uit ongewenste
komponenten bestaan.

3 Doordat de snelheid van de geluidsgolf in het weefsel eindig
is, zal het enige tijd duren, voordat het uitgezonden sig
naal na reflektie de ontvangsttransducer bereikt. Het zend
en ontvangstsignaal zijn ten opzichte van elkaar in tijd
verschoven.

4 Doordat sommige reflektievlakken bewegen, zal vanwege het
Dopplereffekt, het ontvangen spektrum in frekwentie ten op
zichte van het uitgezonden spektrum verschoven zijn.

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat het uitgezonden signaal en
de ontvanger zodanig gedimensioneerd moeten worden, dat de ge
wenste informatie eenduidig en zo nauwkeurig mogelijk ter be
schikking komt. Hierbij spelen drie parameters een rol en wel
de demping ( d ), de proceslooptijd (L ) en de Dopplerverschui
ving ( fd ). Verondersteld wordt dat het zendsignaal zodanig is,
dat de amplitude ervan niet gebruikt wordt bij de bepaling van
looptijd en Dopplerverschuiving. ( Dit wordt gemotiveerd in par.
7.2.1 ) Dit houdt in, dat de demping de bepaling van de andere
parameters niet beinvloedt. Over blijven de looptijd en de Dop-
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plerverschuiving. Daar sprake is van twee afhankelijke parame

ters moet, voor een juiste bepaling van de looptijd, gebruik ge

maakt worden van een twee-dimensionale korrelatietechniek. Omdat

het reflektievlak in het algem~ne geval beweegt, waardoor de

looptijd een funktie van de tijd is, zal bij het te ontwikkelen

meetsysteem sprake moeten zijn van een real time twee-dimensio

nale korrelatietechniek. In het volgende hoofstuk ( hfdst.5 )

zullen enkele real time twee-dimensionale korrelatietechnieken

besproken worden.

--------------------------------
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5. Real time tweedimensionale korrelatietechnieken.

5.1 Inleiding.

Bij korrelatietechnieken kunnen we principieel een tweetal

technieken onderscheiden:

1 de parallel korrelatietechniek,

2 de serie korrelatietechniek.

De principeschem~'s van de elektrische korrelatietechnieken voor

het bepalen van de looptijd ( t ) worden aangegeven in de figu

ren 5.1 en 5.2.

eo(t;r) ~----------,

0---------1 0. 1:'

e~(t)

eo ( t ,1: )

kor

- zendsignaal

- ontvangstsig-

naal

kor

k.Ol""~ IQ.t.1~
~1L .... l...tl~

fig.5.1 Parallel korrelatietechniek

Bij de parallel korrelatietechniek wordt de totale korrelatie

funktie gelijktijdig op diskrete punten in de tijd bepaald.
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I,111L Il&..or
~

t

kone-Ill tie.
f ........ \... tie

1:. I 1 ..... ..,
\ I ,

fig.5.2 Serie korrelatietechniek

Bij de serie korrelatietechniek wordt de korrelatiefunktie se

quentieel bepaald. Hierbij kan de korrelatiefunktie zowel op

diskrete punten, alswel kontinu, in de tijd bepaald worden.

Deze korrelatietechnieken worden toegepast in een groot aantal

verschillende uitvoeringsvormen ( zie lit 3 ).

Bij de tweedimensionale ( 2D ) korrelatietechniek worden de pa

rallel- en serietechniek ook toegepast, hier vindt echter ook

vaak de in fig.5.3 aangegeven kombinatie van beide technieken

plaats.

e.1. it)
o---------i tl1t

kor

I I
I

1~f---~I-------<()
fig.5.3 Gekombineerde korrelatietechniek
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Een korrelatievariabele wordt dan aehtereenvolgens stapsgewijs

of kontinu veranderd, terwijl voor de andere korrelatievariabele

een parallel konfiguratie aanwezig is.

Bij de probleemstelling is naar voren gekomen, dat de korrelatie

ontvanger een real time 2D-korrelatie moet uitvoeren. Besehrij

ving van een aantal real time korrelatieteehnieken is onderwerp

van dit hoofdstuk. Aehtereenvolgens worden de volgende real time

teehnieken besproken:

- elektrisehe parallel 2D-korrelatietechniek.

- optisehe 2D korrelatieteehniek.

geheugen korrelatieteehniek.

5.2 Elektrisehe parallel 2D-korrelatieteehniek.

Het prineipesehema van deze teehniek is een uitbreiding van h~t

schema uit fig.5.1 naar twee korrelatievariabelen. Het prineipe

schema voor de looptijd ~ en Doppler f~ korrelatievariabelen is

weergegeven in fig.5.4.

Uit het prineipesehema (fig.5.4) zal duidelijk zijn, dat wil er

sprake zijn van een aanvaardbaar oplossend vermogen, deze paral

lel 2D-korrelatieteehniek een zeer uitgebreide instrumentatie

verlangt. Neem bijvoorbeeld aan, dat over een diepte van 5 em.

met een oplossend vermogen van 1 mm. gemeten moet worden en dat

daarbij voor elk punt een 5-tal Doppler versehuivingswaarden be

paald worden. Dit zal resulteren in een instrumentatie van:

50 vertragingselementen

- 250 Doppler modulatoren

- 250 korrelatoren

Het zal de lezer niet verbazen, dat het realiseren van een der

gelijke uitgebreide instrumentatie niet aanvaardbaar is.
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5.3 Optische tweedimensionale korrelator

Het optisch korreleren gebeurt met wat men in de optica de 4-f
konfiguratie noemt ( lit 4 en lit 5 ). Fig.5.5 laat deze konfi
guratie zien.

I

II 
I
I

I
I
I
I

I

p...."t ,
\ 1c..1.. t /:)10

- 1_ _ br-Q.nol'vl~k

fig.5.5 De 4-f konfiguratie

I

11'\ te.l1rb. be Ie n~

De lenzen werken als ruimteli~ke Fourier transformatoren. Als in
het ene brandvlak van een lens een afbeelding geplaatst wordt,
ontstaat in het andere brandvlak de Fourier getransformeerde van
die afbeelding. In het voorbeeld is in het linker brandvlak een
puntlichtbron aangebracht. In het rechter brandvlak zal dan een
homogene gecollimeerde lichtbundel verschi:nen. Als nu in dit.
tussenvlak replic~'s van signalen, die in staat zi:n de fase van
het gecollimeerde licht te moduleren, ge~resenteerd worden, ont
staat in het vierde brandpunt een lichtpunt, waarvan de licht
intensiteit een maat is voor de korrelatie tussen de signalen.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een periodiek zendsig
naal. De replica van dit zendsignaal wordt vast in het schei
dingsvlak aangebracht, "terwijl de replica van het ontvangstsig
naal door dit scheidingsvlak bewogen wordt. In het uitgangsvlak
van het systeem ( 4-de brandvlak ) ontstaat dan als funktievan
de tijd de 2D-korrelatiefunktie. De lichtintensiteit geeft de
mate van korreiatie aan. De afwijking van het lichtpunt van de
as van het systeem geeft de waarde van de Dopplerverschuiving
aan.
Het betreft hier dus een gekombineerd serie( r )-parallel( f~

korrelatiesysteem, waarbij in real time de korrelatievariabele
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gevarieerd wordt en waarbij geintegreerd wordt-over de totale
apertuur.
De moeilijkheid van dit systeem is, naast de hoge eisen stellen
de opbouw van het geheel, vooral het omzetten van het ontvangst
signaal in een vorm, die in staat is om het gecollimeerde licht
in fase en/of amplitude op de :uiste plaats te moduleren.
Dit omzetten kan op verschillende manieren gedaan worden:

fotografisch
Het ontvangstsignaal wordt in de gewenste vorm als een zwar
tingspatroon op een fotografische film aangebracht. Hierdoor
ontstaat vooral amplitudemodulatie van het licht.
Nadeel van deze drager is de vereiste ontwikkeltijd van de
film, waardoor het real time aspekt vervalt.

2 thermoplastisch
Hier wordt de informatie real time thermisch op een film,
die door het scheidingsvlak getransporteerd wordt, aange
bracht.

3 ultrasoon
De modulator bestaat hier uit een langwerpig lichtdoorlatend
bakje, gevuld met een transmissiemedium, waarin aan een zi:
de een ultrasone transducer geplaatst is. Aan de andere zi:
de is akoestisch absorptiemateriaal aangebracht ( zie

fig.5.6 ).
Door de uitgezonden ultrage-

..b\orpt'.......t.rl~... l ~Q.pvt ........r lui dsdrukgol f ontstaan in

het transmissiemedium lokaal
verschillende brekingsindi-

....d....... ces, waardoor de relatieve
fase van het licht veranderd
wordt.

e.(t.t.t~)

fig.5.6 Ultrasone lichtmodulator
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Aangegeven is, dat met een optisch korrelatiesysteem real time

tweedimensionaal korreleren mogeli~k is. Het tot uitvoer bren

gen van deze techniek vergt echter zoveel gespecialiseerde ken

nis en k9stbare apparatuur en sti~gt daarenboven zover uit boven

een afstudeeropdracht binnen het ons voor ogen staande kader,

dat verder aan deze korrelatietechniek geen aandacht is besteed.

5.4 Geheugenkorrelator

Korreleren met een akoestisch-elektrische geheugenkorrelator is

een geheel nieuwe techniek. Het akoestisch-elektrische element,

beschreven door o.a. Borden et al.( lit 6 ) en Ralston et ale

( lit 7 ), bevat een array diode halfgeleiders als geheugen ele

menten, die een paar honderd nanometer boven een Surface Acous

tic Wave ( SAW -) vertragingslijn geplaatst zijn ( zie fig.5.7 ).

T

fig.5.7 Akoestisch-elektrische geheugen korrelatie element

De geheugen korrelator is een drie-poort element, met aan elk

uiteinde een SAW transducer ( L en R ) en een enkele aansluiting

aan de achterzijde van het diode array, het topvlak ( T ). Ver

der is een aardvlak aan de onderzijde van de SAW vertragingslijn

aangebracht.

Het referentiesignaal kan nu aangeboden worden op een van de in

gangen L of R. Hier wordt een akoestische golf gegenereerd. Daar

de vertragingslijn uit piezo-elektrisch materiaal bestaat, zal

de akoestische golf gepaard gaan met een elektrisch veld. Dit

veld zal exponentieel doordringen in de ruimte boven de vertra-
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gingslijn, waardoor een barrierepotentiaalverlaging van de af

zonderlijke diodes veroorzaakt wordt. Door nu een puIs van vol

doende grootte op de T-aansluiting aan te brengen, zullen de di

odes sterk voorwaarts gebiased worden. H~erdoor wordt de akoes

tische golf, die onder de diode array passeert als het ware ge

sampeld. Na afloop van de puIs behouden de diodes een lading

evenredig met de lokale waarde van de akoestische golf. De dio

des zijn nu in terugwaartse richting gebiased en gedragen zich

als kapaciteitsdiodes.

Als nu het ingangssignaal aan dezelfde akoestische ingangspoort

aangeboden wordt, zal het elektrisch veld van dit signaal de

ruimtelijk vastgelegde kapaciteitsverdeling zodanig beinvloeden,

dat aan de T-aansluiting een spanning ontstaat evenredig met de

korrelatie over een groot aantal punten van referentie en in

gangssignaal. Met andere woorden: de kruiskorrelatie tussen re~

ferentie- en ingangssignaal, geintegreerd over aIle elementen

van de diode ar~ay, wordt bepaald.

Het element is dus een real time serie korre~ator met de ti~d

als korrelatievariabele. Voor een real time 2D korrelator dient

parallel schakeling van deze elementen plaats te vinden, waarbij

het referentiesignaal voor de opeenvolgende elem~ten gemengd

wordt met k*f , waarbij k = 1,2, •... ,m is.

Hoewel het een periodiek meetsysteem betreft, is de techniek

erg aantrekkelijk omdat met relatief weinig komponenten een

real time 2D korrelator gerealiseerd kan worden. Helaas zijn de

komponenten nog niet kommercieel verkrijgbaar, zodat deze met

behulp van SAW technieken werkende, korrelator nog niet toege
past kan worden:\

Veel literatuur over SAW is nog niet voorhanden. Een duidelijke

beschrijving van de SAW wordt gegeven door Holland en Clair

borne( lit 10 ). Volgens Beusch ( lit 8 ) en Williamson

( lit 9 ), die de huidige en toekomstige toepassingen van de SAW

beschreven hebben, zal het gebruik van de SAW een grote vlucht

nemen.

--------------------------------
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6. Systeemkeuze.

6.1 Het ontwerpprobleem.

Het meetsysteem in de meetsituatie is in fig.6. 1 nogmaals aan

gegeven( zie ook fig. 4.3 ).

~ende~ korre led...- ver""erk'l\9\

ol'\tvG"~tr ~t.du.li:e

./""

~e.l'\d- Ol\i.\lClnssttrQ.nl du.ttr ...

i

fig.6.1 Meetsysteem in de meetsituatie.

De zender zal in het algemeen een signaal e~ uitzenden, waarvan

de amplitude en-de frekwentie een funktie van de tijd zijn.

Bij een bewegende reflektor ( zie fig. 6. 1 ) zal de ontvanger

een tijd verschoven signaal eo ontvangen.

e z := e~{ A(t) ,f(t) } 6.1

eo := k(f,t')e~{ A(t-t'(t»,f(t-t'(t» } 6.2

waarin: A(t) - amplitude van het signaal ( amplitude modulatie )

f(t) - frekwentie van het signaal ( fase modulatie )

k(f,t)- frekwentie afhankelijke faktor t.g.v. de demping

in het medium en de overdrachtsverliezen in de

transducers

~(t) - teng~volge van het bewegen van het reflektievlak

tijdafhankelijke looptijd van het ultrageluid

door het medium
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De gewenste informatie is de afstand tussen de transducer en het

reflektievlak als funktie van de ti~d. Sij bekend veronderstelde

geluidsnelheid in het medium, is deze informatie vervat in de

tijdsverschuiving t(t) tussen zend-en ontvangstsignaal.

Nu kan de looptijd ~(t) bij een eenparig naar de transducer toe

bewegend reflektievlak geschreven worden als:

(t) = 2R (t)/c = 2R o Ie - 2vt/c

=t .. - fei t/f met fd. = 2vf/c

Ro - afstand transducer - reflektievlak voor t = 0

v - snelheid van het reflektievlak t.o.v. de transducer.

fet. - Doppler frekwentie

Na invullen verkrijgt het ontvangen signaal, bij verwaarlozing

van de tijdkompressiefaktor fcl/f, dan de volgende vorm:

Dit ontvangen signaal wordt gekorreleerd met het zendsignaal.

Zoals reeds opgemerkt zal, daar het ontvangen signaal in 2 para

meters verschilt van het zendsignaal eigenli~k van een real time

2D korrelatietechniek gebruik gemaakt moeten worden. Zoals uit

hfdst 5 over de real time 2D korrelatie technieken blijkt, staat

ons uitsluitend een elektrische 2D techniek ter beschikking. De

zeer uitgebreide instrumentatie, die bij het gebruik van deze

paralleltechniek vereist is, maakt toepassen praktisch onmoge

lijk. De wens is'om va~ een een-dimensionale ( lD ) korrelatie

techniek gebruik te maken. Toepassing van deze techniek zonder

meer, kan echter grote onnauwkeurigheden in de afstandsbepaling

veroorzaken. Het hoeft namelijk niet zo te zijn, dat de top van

de op de 1:' -as geprojekteerde 2D korrelatiefunktie samenvalt met

de top van de 1D korrelatiefunktie. Als voorbeeld is in fig.6.2

een hoogtekaartje van de 2D korrelatiefunktie van het lineaire

FM systeem, dat deze eigenschap heeft, getekend.
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~t

fig.6.2 20 korrelatiefunktie van een lineair FM signaal.

Oeze ongewenste eigenschap wordt bepaald door de eigenschappen

van het zendsignaal. Het zendsignaal dient dan ook zodanig ge

karakteriseerd te worden, dat deze foutenbron niet optreedt.
Hierop wordt uitgebreid ingegaan in par.1.2. Gestreefd zal wor

den naar de in fig.6.3 getoonde 20 korrelatiefunktie.

fig.6.3 Hoogtekaart van de gewenste korrelatiefunktie van een

20 systeem.
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DUidelijk zal zijn, dat in fig.6.3 de top van de 1D korrelatie
funktie en die van de 2D funktie, geprojekteerd op de ~-as, sa
menvallen. Uit het hoogtelijnenpatroon in fig.6.3 is echter ook
direkt te zien, dat de top van de 2D funktie hoger is, dan die
van de 1D korrelatiefunktie.

6.2 Systeemopzet.

Een ideaal 1D korrelatie meetsysteem voor het verkri~gen van de
afstandsinformatie zou zijn, als de 1D korrelatiefunktie door de
top van de gewenste 2D korrelatiefunktie, ( langs de stippellijn
in fig.6.3 ), bepaald kan worden. De amplitude van de korrela
tiefunktie is daar namelijk het grootst.
Om dit te kunnen, moet de snelheid, waarmee het reflektievlak
beweegt, bekend zijn. Die informatie is er natuurlijk niet, maar
kan uit de verkregen afstandsinformatie bepaald worden.
Door deze snelheidsinformatie terug in het korrelatieproces te
brengen, kan in het ideale geval de 1D korrelatiefunktie door de
top van de 2D korrelatiefunktie bepaald worden.
Het inbrengen van de snelheidsinformatie in de 1D techniek, kan
door de korrelatievariabele tv evenredig met deze snelheid mee te
laten veranderen. Het signaal ( ev ) aan de uitgang van het ver
tragingselement is dan namelijk:

kv = dempingsfaktor van het vertragingsbank.

Dit is dezelfde uitdrukking als die van het ontvangen signaal
( zie form.6.2 ). Dus als het tijdsve~loop van de korrelatieva
riabele hetzelfde is als het tijdsverloop van de loopti~d door
het meetmedium ( proceslooptijd ), zal de Dopplerverschuiving in
het ontvangstsignaal en aan de uitgang van de vertragingsbank
hetzelfde zijn. Hierdoor zal de gewenste 1D korrelatie door de
top van de 2D funktie plaats vinden.
De benodigde snelheidsinformatie wordt in de signaalbewerkings
eenheid uit de verschuivende top van de korrelatiefunktie be
paald. Deze snelheidsinformatie wordt dan door de regelaar in
het gewenste stuursignaal voor de vertragingsbank omgezet. Het
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systeem zal er dan, zoals in fig. 6.4 aan~egeven, uitzien.

l.et\d.er

--------\
\It,.trQ.~1''9S- '--- korrela.tol"

b~",1r.. /

:)tul.lrslg~Qo..l .. ..
v

rt~elQ,Q.r be.pQ.h ..~ top
v.d. kol'". f.

Fig.6.4 Doppler verschuiving kompenserend meetsysteem.

De gewenste afstandsinformatie kan bij dit systeem bepaald wor

den uit de korrelatiefunktie. De informatie kan echter ook, bij

een ideaal regelsysteem, bepaald worden uit het stuursignaal

voor de vertragingsbank. Er bestaat namelijk een vaste relatie

tussen stuursignaal en de vertrag~ngstijden van de yertragings

bank, welke weer via de geluidssnelheid in het medium gekoppeld

zijn aan de afstandsinformatie.

Vanzelfsprekend is ,dat, als meerdere reflektievlakken gelijk

tijdig bemeten moeten worden, bij dit volgsysteem het komplete

regelmechanisme, bestaande uit vertragingsbank, signaalbewer

kingseenheid, korrelator en regelaar, gemultipliceerd moet wor
den.

noot: Als van een 10 korrelatiefunktie sprake is, wordt altijd

die korrelatiefunktie bedoeld, waarvan de vertra~ingstijd

( ~ ) de variabele is.
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6.3 Keuze en motivering van de toegepaste korrelatietechniek.

Bij"het gekozen meetsysteem, zoals in par.6.2 aangegeven, kan

gebruik gemaakt worden van een 10 korrelatietechniek.

Daar in dit geregelde systeem de korrelatievariabele (t~ ) de

proceslooptijd ( ~) volgt, behoeft slechts dat deel van de

korrelatiefunktie bepaald te worden, waar de proceslooptijd (~ )

zich mogelijkerwijs kan bevinden.

Deze beperkte korrelatiefunktie kan zowel in serie als parallel

bepaald worden. De systeemkonfiguraties voor beide mogelijkheden

zijn weergegeven in de figuren 6.5 en 6.6 ). Voor beide systemen

geldt, dat het korrelatiegebied zo groot moet zijn, dat voor

kleine relatief snelle afstandsvariaties met de probe het meet

systeem niet buiten ~'n meet- en regelgebied kan komen.

-------,

bepll. Il>'~ top ".oL kor. ~v. ... ktie

fig.6.5 Volgsystee~ met parallel korrelator.

Opmerkingen bij deze parallelkorrelatie techniek:

Het betreffende gedeelte van de korrelatiefunktie wordt op

een aantal diskrete punten bepaald. De afstand tussen de

waarnemingspunten dient zo gekozen te worden, dat de plaats

van maximale korrelatie eenduidig en met voldoende resolu

tie bepaald kan worden.
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2 De totale beperkte korrelatiefunktie wordt momentaan be

paald. Dit impliceert, dat de top van de korrelatiefunktie

en daarmee het stuursignaal voor het variabele vertragings

element ook momentaan bepaald kunnen worden. Daar het regel

signaal momentaan aanwezig is, is de regelbaarheid van het

systeem goed.

3 De korrelatiefunktie wordt"statisch"bepaald. Daar de korre

latiefunktie altijd bestaat uit een produkt van een "snel

le" term evenredig met de draaggolf en een "langzame" term

afhankelijk van'de modulatiefunktie, betekent dit, dat de

korrelatiefunktie op veel plaatsen bepaald moet worden.

voorbeeld:

Stel, dat de draaggolfterm ( cos 2rrf~ ) op 10

punten bemeten wordt. Bij een draaggolffrekwentie van 4 MHz.

betekent di teen At van 0.025 f-s per meet punt. Voor een

meetgebied van 5 mm en een geluidssnelheid van 1.5 mm/fs

geeft dit een totaal van 133 meetpunten. Voor deze parallel

korrelatietechniek over een beperkt gebied zal volgens dit

voorbeeld een investering van 133 korrelatoren gepleegd moe

ten worden.

------ \

1-----1 top aer. kor. {

fig.6.6 Meetsysteem met seriekorrelator.
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Opmerkingen bij de serie korrelatietechniek:

1. De korrelatiefunktie wordt periodiek bepaald. Vanwege dit
periodieke karakter van de bepaling moet voldaan worden aan .
het Shannon sample theorema.
De perodieke bepaling wordt gedaan door de korrelatievaria
bele periodiek heen en weer over het korrelatietijdgebied te
varieren. Deze variatie wordt met behulp van een driehoekge
nerator, de meetgenerator, in het systeem gebracht. Per pe
riode van de meetgenerator worden twee meetcycli uitgevoerd.
De frekwentie van de meetgenerator dient dus groter of ge
lijk te zijn aan de hoogst voorkomende frekwentiekomponent
in de afstandsvariatie van het te bemeten reflektievlak.

2 De korrelatiefunktie wordt sequentieel bepaald. Het punt van
maximale korrelatie kan dan ook pas aan het einde van de
meetcyclus vastgesteld worden. Voor de regeling betekent
dit, dat er een dode tijd geintroduceerd wordt, waardoor de
regelbaarheid van het proces vermindert.

3 De korrelatiefunktie wordt dynamisch bepaald, waardoor met
een eenvoudige signaalbewerking de omhullende van de korre
latiefunktie verkregen kan worden. Dit betekent, dat per
korrelatietijdseenheid veel Minder meetpunten nodig zijn dan.
bij de paralleltechniek.

4 De korrelatietijd per rneetpunt wordt veel minder. Doordat
de korrelatie voor elk meetpunt sequentieel bepaald wordt,
zal evenredig met het aantal meetpunten de korrelatietijd
verminderen. Hierdoor ontstaat een extra fout in de bepa
ling van het punt van maximale korrelatie. Volgens Eykhoff
( lit 15 ) is de standaarddeviatie ( ~ ) voor dit punt:

B = bandbreedte zendsignaal
T = korrelatietijd

voorbeeld:
Stel een maximale frekwentievariatie van het re

flektievlak gelijk 20 Hz. De minimale meetfrekwentie is dan
ook 20 Hz, wat een korrelatietijd van 25 ms per meetcyclus
inhoudt. Voor een meetgebied van 5 mm en een ~eetpuntafstand

van 0.2 moo komt dit neer op een korrelatietijd van 1 ms per
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meetpunt. Voor een zendsignaal met een bandbreedte van 4 MHz
geeft dit een standaarddeviatie, in de bepaling van het punt
van maximale korrelatie, van circa 0.022. Dit verlies aan
nauwkeurigheid is aanvaardbaar.

Beide systemen hebben nadelen. Bij het parallel systeem treedt
de omvangrijke instrumentatie naar voren, terwijl bij het serie
systeem de beperking van de regelbaarheid dominant is.
Met beide systemen, zij het bij de serietechniek met beperkin
gen, kunnen de mogelijkheden van het meten van de afstand met
behulp van korrelatie technieken onderzocht worden. Daar het
hier een verkennend onderzoek betreft, is vanwege de relatief
gering in omvang zijnde instrumentatie gekozen voor de serie
techniek, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de be
perkingen.

================
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7. Systeemontwerp.

7.1 Ontwerpkriteria.

Het meetsysteem moet de proceslooptijd eenduidig en zo nauwkeu

rig mogelijk bepalen.

Voor het ontwerpen van het meetsysteem kunnen de volgende krite

ria gebruikt worden:

detekteerbaarheid

Vanwege de te verwachten slechte signaal-ruisverhouding van

het ontvangstsignaal ( ruisvermogen veel groter dan het ont

va~gen signaalvermogen ) zal de ontvanger zodanig ontworpen

moeten worden, dat het gewenste signaal optimaal detekteer

baar is. Deze optimale detekteerbaarheid Van het signaal

wordt besproken aan de hand van de matched filter theorie in

paragraaf 7. 1. 1.

2 nauwkeurigheid

Door de ongewenste informatie in het ontvangstsignaal, in de

vorm van Doppler verschuiving en rUisbijdrage, kan slechts

een schatting van de proceslooptijd gemaakt worden. Het uit

ge~onden signaal dient zo gedimensioneerd te worden, dat de

ze schatting zo nauwkeurig mogelijk is. Een kriterium hier

voor zal behandeld worden in paragraaf 7.1.2 aan de hand van

de radar onzekerheidsfunktie en het radar onzekerheidsprin

cipe.

3 resolutie

De resolutie speelt een rol als meerdere reflektievlakken

van elkaar onderscheiden dienen te worden. Deze resolutie

hangt sterk samen met de inherente nauwkeurigheidsbepaling

van de proceslooptijd en kan daarom ook met behulp van de

radar onzekerheidsfunktie bekeken worden. Dit wordt gedaan

in paragraaf 7.1.3.

4 eenduidigheid

Eenduidigheid speelt ook een roi bij meerdere reflektievlak

ken. Het transmissiesignaal en de korrelatieontv~nger dienen

zo ontworpen te worden, dat de informatie van het ene re

flektievlak niet de aanwezigheid van andere reflektievlak

ken maskeert. Dit verschijnsel, dat vooral naar voren zal
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treden bij het ~elijktijdig optreden van sterke en zwakke

reflektiesignalen, zal in para~raaf 7.1.4 aan de hand van de

autokorrelatiefunktie van het ontvangstsi~naal bekeken wor

den.

7.1.1 Detekteerbaarheid.

Detekteerbaarheid is aan de orde als het signaal sterk veront

reinigd is met ruis. Dan kan de vraag gesteld worden: Is er een

signaalbehandeling c.q. een filterontwerp mogelijk, die de si~

naal-ruisverhoudin~ na behandeling c.q. aan de uitgang van het

filter maximaliseert.

Op deze vraag geeft het matched filter koncept een antwoord.

-Afleiding van het vereiste filter is, uitgaande van verschillen

de kriteria, op vele maniere~ uitgevoerd ( lit.12 en lit.5 ).

Hier zullen aileen de resultaten van de theorie en de konsekwen

ties voor het te ontwerpen meetsysteem besproken worden.

Volgens de matched filter theorie wordt een maximale signaal

ruisverhouding aan de uitgang van een filter verkregen als het

filter de volgende overdrachtskarakteristiek heeft:

'\.

H (f) =

N(f)

k - evenredigheidskonstante

S(f) - signaalspektrum

N(f) - ruisspektrum

Td verwerkingstijd in het filter

7 • 1

Als verondersteld wordt, dat het stoorsignaal bestaat uit Gaus

sisch verdeelde "witte" ruis ( N(f) = 1 ) en merken we op, dat

exp(-j2rrfTd)een zuivere tijdsvertraging is, die uiteraard wei

noodzakelijk is om het filter fysisch te kunnen realiseren

maar verder geen invloed heeft op de overdrachtskarakteristiek,

dan zien we, dat de overdrachtsfunktie van het filter de komplex

gekonjungeerde van het ontvangen signaalspektrum moet zijn.
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In formulevorm:

"'"H(f) = k S (f) exp(-j2~fTd) 7.2

Voor dit geval wordt de signaal-ruisverhouding aan de uitgang
van het matched filter op de volgende wijze verkregen:

Het genormeerde uitgangssignaal yet) van een filter kan geschre
ven worden Als:

yet) = J S(f)H(f)exp(+j21fft)df
-.,.

S(f) - signaalspektrum
H(f) - overdrachtsfudktie van het filter

7.3

"Het genormaliseerde ruisvermogensspektrum (~ )aan de uitgang van
een filter kan als volgt weergegeven worden:

of'''''

<1'1. = No I; f /H(f)1
1

df
-II>

No = enkelzijdige ruisvermogensdichtheid

Stel de verwerkingstijd in het filter gelijk aan Td. De sig
naal-ruisverhouding SiN aan de uitgang van het filter is:

SiN 7.4

De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van het matched filter
wordt verkregen door in de formules 7.3 en 7.4 de overdrachts
funktie van het filter te vervangen door de uitdrukking van de
overdrachtsfunktie van het matched filter ( 7.2 ) en deze in bo
venstaand~ uitdrukking ( 7.4 ) in te vullen.

[J k S(f) S1'o'(f) exp(-j2'll'fTd,) exp( j21'l'fTd,)d.f]1
SiN = -V>-----------------------..",

NI2Jk1 1scnl
1

df
-V\



SIN

-36-

7.5

De teller van deze uitdrukking stelt de totale, in het filter

verwerkte, ontvangen energie voor. Dit is een interessant gege

ven. We zien, dat deze maximaal haalbare signaal-ruisverhouding

aan de uitgang van het filter, bij een gegeven wit ruisspektrum,

slechts afhankelijk is van de ontvangen signaalenergie. De vol

gende konklusie kan getrokken worden: De detekteerbaarheid van

een signaal in witte ruis is, bij gebruikmaking van een matched

filter, slechts afhankelijk van energieinhoud van het signaal

gedurende de verwerkingstijd in het filter en niet van de vorm

van het signaal.

noot: in het geval van gekleurde ruis is het vermogensdicht

heidsspektrum van het signaal het bepalende element voor de de

tekteerbaarheid. De signaalverdeling in de tijd van het signaal

is niet belangrijk.

7.1.2 Nauwkeurigheid.

We hebben gezien dat, als een optimaal detektiefilter wordt ge

bruikt, de detekteerbaarheid van het signaal slechts afhangt van

de energieinhoud van het door het filter verwerkte ontvangstsig

naal en niet van de vorm van dat signaal. De vraag kan gesteld

worden: voor wat voor kriteria is de vorm van het signaal wei

belangrijk? Oat zijn er verschillende. Een van de belangrijkste

is, naast de resolutie en eenduidigheid, de nauwkeurigheid

waarmee zowel de afstand van transducer tot reflektievlak als de

de snelheid van het reflektievlak bepaald kunnen worden.

In de radartechniek worden de eigenschappen van een transmissie

signaal ten aanzien van de nauwkeurigheid onderzocht met behulp

van de radaronzekerheidsrelatie. Deze relatie is door Woodward

( lit 21 ) geintroduceerd en wordt in het tijddomein als voigt

geformuleerd:
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+V\

X (At',Ald.) :; SU(t)UW"(t + At') exp (- j21'1'1lfd, t) dt 7.6
_V'>

X (4 t' ,4~d.) :0 onzekerheidsfunktie
At :; looptijd-onzekerheidsvariabele
A~d. = Doppler-onzekerheidsvariabele
U(t) = komplexe modulatiefunkt~e van het transmis-

siesignaal

In het frekwentiedomein wordt de onzekerheidsrelatie zoals in
onderstaande form. 7.7 aangegeven.

+V'

X(ll't,Q(d) ;;JU(f)Ult"(f + Afd) exp(-j2f1"'fAL) df 7.7
-11\

U(f) :; spektrum van de komplexe modulatiefunktie

Waarom de uitdrukkingen ( 1.6 ) en ( 1.1 ) kriteria zijn, waar
mee de waarnemingsnauwkeurigheid van de looptijd en de Doppler
verschuiving in afhankelijkheid van de karakteristieken van het
zendsignaal beschreven kunnen worden, volgt hieronder.

Stel het zendsignaal heeft de volgende algemene vorm:

1.8

f o - centrale frekwent ie
a(t) - amplitude modulatie
'f(t) - fasemodulatie

We rekenen met het komplexe signaal g(t), waarvan het reele deel
s(t) is.

g(t) = a(t) exp[ j (27T'ft - 'f (t) ]

of
g(t) = u(t) exp( j2Trft

waarin
u(t) :; a(t) exp(-jlf(t) )

u( t) = komplexe modulatiefunktie

1.9

1. 10

Bij het uitzenden van het transmissiesignaal s(t) wordt in het
algemeen het signaal s(t - r ,f + fd.) ontvangen.
De mate van nauwkeurigheid, waarmee r en fd bepaald kunnen wor-
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den, hangt af van het verschil tussen dit ontvangen signaal en
hetzelfde signaal b~ resp ~f~ verschoven. Als afwijkingskrite
rium wordt het gemiddeld kwadratisch verschil tussen beide sig
nalen gebruikt. HierbiJ kan zonder verlies Van algemeenheid de
looptijd r en de Dopplerverschuiving f~ nul gesteld worden.
In het vervolg zal voor de looptijd-onzekerheidsvariabele 1:' ge
schreven worden en voor de Doppler-onzekerheidsvariabele fi.

1
Het gemiddeld kwadratisch verschil (E ) wordt dan:

+V"

t
l

=f19(t) - get + r,f + fei)l.! dt 7.11
-.".

u~tschrijven geeft:

t' = {I:(t l I'd t+Jig(t+1: • f+ III I'dt- 7. 12
_IA _'" .11\

2Re[f g( t) g'("( t+1:', f+fcl) dt]
-V\

De eerste twee termen zijn gerelateerd aan de signaal energie en
zijn konstant. De laatste term is als enige afhankelijk van r en
f~ . Het is een algemene formulering van een tweedimensionale
korrelatiefunktie met ~ en f~ als variabelen.
Invullen van get) in deze term geeft:

11-
g ( t) g (t+ t, f + fd) dt = exp [- j211' (f+ ~)t' 1

x !U(t)uCt+'t)eXp(-j21tf<ttld.t
-v>

7 • 13

De laatste term zal zeker herkend worden als de eerder aangege
ven onzekerheidsrelatie. Deze term is dus een maat voor het kwa
dratisch verschil tussen de beide verse hoven signalen en daarmee
een maat voor de nauwkeurigheid, waarmee t' en f~ bepaald kunnen
worden.
De onzekerheidsrelatie vormt op deze manier afgeleid een mathe
matiseh ~oncept. Getracht zal worden met behulp van dez~ rela
tie, binnen de fysische randvoorwaarden van het meetsysteem, een
optimaal zendsignaal te ontwerpen.
Eerst moet echter een zeer belangrijke eigenschap van de onze
kerheidsfunktre genoemd worden........ '

:l.
IX(O,O)l 7 • 14

Hierin stel t X (1:', f<;j.) de tweedimensionale ampl i tude verdel ing
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van de onzekerheidsrelatie voor, ofwei de omhullende van de eer

der genoemde tweedimensionale korrelatiefunktie. Aangezien

zegt bovenstaande uitdrukking 7.14, dat de totale onzekerheids

inhoud voor aile signalen met dezelfde energieinhoud gelijk is.

Aile signalen zijn dus even goed of slecht, zolang ze niet ge

zet worden tegen een bepaalde toepassing. Met andere woorden:

nauwkeurigheidsverbetering van de ene parameter zal altijd ten

koste gaan de nauwkeurigheid van de andere parameter of van de

eenduidigheid van een of beide parameters. Deze eigenschap wordt

het radar onzekerheidsprincipe genoemd.

Om de voorwaarden, voor het karakteriseren van het zendsignaal

ten aanzien van de nauwkeurigheid waarmee de looptijd en de Dop

plerverschuiving bepaald kunnen worden, te kunnen aangeven, wor

den een tweetal konstanten gedefinieerd.

looptijd-onzekerheidskonstante

De nauwkeurigheid, waarmee een stilstaand reflektievlak waarge

nomen kan worden, wordt aangegeven door de looptijd-onzeker

heidsKonstante ( ~). Deze konstante is gedefinieerd als de ge

normeerde onzekerheidsfunktie voor f~ = 0.

7. 16

7 . 17
-1''''

[fluU)1 d']1..

-""

0t' (0) =

Volgens form. 7.7 is X(t,O) de Fourier getransformeerde van het

vermogensspektrum van de modulatiefunktie. Dit verwerkt in

7.16 geeft:

Het is gemakkelijk om een effektieve bandbreedte B
te definieren:

als voigt
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=
[Jflu (t )1

1

df ] ~
7. 18

De uitdrukking voor de looptijd-onzekerheidskonstante wordt dan:

7 • 19

Deze uitdrukking zegt, dat hoe groter de bandbreedte van het

transmissie signaal, hoe groter de nauwkeurigheid is, waarmee de

looptijd bepaald kan worden. Daar U(~) het vermogensspektrum

van het modulatiesignaaL voorstelt, zal, bij gegeven bandbreed

te, de effektieve bandbreedte het grootst zijn, als een spektrum

met een uniforme amplitude uitgezonden wordt.

doppler-onzekerheidskonstante

7.20

Op dezelfde manier, als de looptijd-onzekerheidskonstante kan de

Doppler-onzekerheidskonstante als volgt gedefinieerd worden:
+'"f lx(o, f )Itdfd..

O~/0) = -_... _

lx(o,o)l~

7 .21.....

[Jl~(t)l~dt]~
-""of

Invullen van de form. 7.6 voor = 0 geeft de frekwentiekorrela

tiefunktie ( X(O,f ) ). De Fouriergetransformeerde hiervan is

u(t) . Ingevuld in vg1.7.20 geeft:
+<11

[[jU(t)!Y] dt

= -....

0ola! (0) :: I/TeH 7.22

waarin TeR de effektieve tijdsduur van het signaal voorstelt.

Konkluderend kan gezegd worden, dat de nauwkeurigheid, waarmee

de Dopplerfrekwentie en daarmee de snelheid van het reflektie

vlak bepaald kan worden evenredig is met de effektieve tijds

duur van het signaal.
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We hebben reeds gezien, dat de kombinatie van de twee onzeker

heidskonstanten een tweedimensionale korrelatiefunktie vormt,

waarvan de genormeerde inhoud 1 is ....",

o('t' , fd. )
1f Ix (1: , f,( )1> t dfd.

= --""---------
-1

IX(O,O)!

7.23

Een dwarsdoorsnede van deze tweedimensionale funktie ( meestal

bij -6 dB ten opzichte van de top ) wordt het onzekerheidsgebied

genoemd.

7.1.3 Resolutie

In de voorgaande paragraaf 7.1.2 hebben we gezien, dat de nauw

keurigheid, waarmee de looptijd en de Dopplerfrekwentie bepaald

kunnen worden, met behulp van de onzekerheidsrelatie onderzocht

kan worden. In deze paragraaf zal het gaan om de resolutie,

waarmee bedoeld wordt: het vermogen om meerdere reflektoren van

elkaar te onderscheiden. In de vorige paragraaf hebben we ge

zien, dat het bij de nauwkeurigheid om de grootte van het onze

kerheidsgebied gaat. Bij de resolutie gaat het om het onder

scheiden van elkaar van meerdere onzekerheidsgebieden. De nauw

keurigheids- en resolutieeigenschappen van een signaal hangen

dus nauw samen. De vraag kan gesteld worden: kan het resolutie

kriterium met dezelfde onzekerheidsrelatie onderzocht worden?

De meest zinvolle plaats om de resolutieeigenschappen van een sy

steem te onderzoeken is aan de uitgang van de ontvanger. Hier

komt namelijk de informatie ter beschikking en hier moet de in

formatie ook geinterpreteerd worden. Het ter beschikking komend

signaal zal uiteraard afhankelijk zijn van het toegepaste type

ontvanger. Daar gestreefd wordt naar optimale detekteerbaarheid

van het signaal, wordt als ontvanger een matched filter veron

dersteld.

Wat voor signaal kunnen we nu aan de uitgang van deze ontvanger

verwachten?

Het uitgangssignaal y(t) van een lineair filter kan als voIgt

aangeven worden:
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"V"
yet) =fG(f)H(f)exp( j21Tf~)df

-....
G(f) = signaalspektrum

H(f) = overdrachtsfunktie van het filter

7.24

geeft:

Invullen van:l de matched filter overdrachtskarakteristiek:

dit is de komplex gekonjungeerde van het spektrum

van het transmissiesignaal [ g(t)= u(t)exp(j2ffft)

form.7.10 ] vermenigvuldigd met een konstante k.

2 het spektrum van het ontvangstsignaal: dit is het

met de Dopplerfrekwentie verschoven spektrum van

het transmissiesignaal ( form. 7. 10 ).
+""

y(t,fa) =f U(f-fo+fti)kU-\t(f-fo)e~p(j2rrf't)df
_.... +11\

. = exp( j21Tfot' ) JU"Ir(f)U(f+fd )df
-VI

= exp ( . j21'1'f.t x(-L;, fd. ) 7.25

Aangetoond kan worden, dat de t van de onzekerheidsrelatie ge

lijk is aan -~ van de responsfunktie.

Aan de uitgang van een matched fil ter verschijnt. dus de onzeker

heidsrelatie gemoduleerd op de centrale frekwentie. Hierult kan

gekonkludeerd worden, dat, als de ontvanger een ~atch~d filter

is, de resolutie van het meetsysteem onderzocht kan worden aan

de hand van de onzekerheidsrelatie.

Een eenduidige maat voor de resolutie is echter niet zo eenvou

dig te geven als bij de nauwkeurigheidsbeschouwing. De sterkte

van de reflektiesignalen van de verschillende reflektoren kun

nen namelijk aanzienlijk verschillen. Hierdoor kunnen, voor de

resolutiebepaling, de onzekerheidsgebieden van de signalen niet

ten opzichte van hun eigen top gerefereerd worden, omdat dan het

gevaar bestaat, dat het zwakkere signaal door de zich in het al

gemeen verbredende onzekerheidsfunktie gemaskeerd wordt ( zie

fig.7.1 ). De onzekerheidsgebieden moeten ten opzichte van de

top van het zwakste signaal gerefereerd worden ( zie fig.7. 1 ).



-43-

x(t,o) r

-'t 1:

fig.7.1 fout- resp. goed gerefereerde onzekerheidsgebieden.

Een maat voor de resolutie zou dan het onzekerheidsgebied als

funktie van de -x dB kontour van de onzekerheidsfunktie kunnen

zijn. Duidelijk zal zijn, dat voor een zo groot mogelijke reso

lutie over een zo groot mogelijk bereik, de onzekerheidsfunktie

over dat bereik een zo klein mogelijke dwarsdoorsnede moet heb

ben. Daar de inhoud onder de onzekerheidsfunktie een konstante

is, zal, voor een optimale resolutie, een zo groot mogelijk deel

van die inhoud dan ook op een zo laag mogelijk niveau verdeeld

moeten worden. De geidealiseerde onzekerheidsfunktie zal dan ook

bestaan uit een dirac puIs op een plateau ( zie fig.7.2 ).

'\

fig.7.2 geidealiseerde onzekerheidsfunktie.
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7.1.4 Eenduidigheid.

Naast de behandelde voorwaarden ten aanzien van de detekteer

baarheid, nauwkeurigheid en resolutie is een laatste ontwerpkri

terium: de eenduidigheid. Eenduidigheid wil zeggen, dat voor ia

dere reflaktor de ontvanger ook maar een reflektor aangeeft. Als

de ontvanger een matched filter is, heeft het uitgangssignaal

voor ledere reflektor de vorm van de onzekerheidsfunktie. De

onzekerheidsfunktie moet voor de eenduidigheid dan ook een

maximum hebben. De funktie mag daarnaast ook geen zijlobben

hebben, vanwege

- de zijlobben kunnen geinterpreteerd worden als ande

re zwakkere reflektoren.

~ - de zljlobben kunnen andere zwakkere reflektoren mas

keren.

Een voorbeeld van een eenduidige onzekerheidsfunktie wordt in

fig.7.3 getoond.

fig.7.3 eenduidlge onzekerheidsfunktie.

Hoe kan deze eenduidige onzekerheidsfunktle bepaald worden?
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Om de voorwaarden, om te komen tot deze eenduidige funktie, te

bepalen, worden twee doorsneden van de onzekerheidsfunktie ge

maakt.

fd. = °
Voor f~ is nul gaat de onzekerheidsfunktie over in:

;.11'I

X(t , 0) = f u ( t) u (t + 't' ) d t
-.....

7.26

Deze uitdrukking stelt de autokorrelatiefunktie van de kom

plexe modulatiefunktie voor. Deze autokorrelatiefunktie moet

een maximum hebben en mag geen zijlobben hebben. Vaak is het

gemakkelijker om de komplexe modulatiefunktie te bepalen uit

het vermogensspektrum van de autokorrelatiefunktie. Deze re

laties tussen de autokorrelatiefunktie en het vermogensspek

trum van de modulatiefunktie worden de Wiener-Khintchine re

laties genoemd. In formulevorm:
+'"

S(f) ~ I X(t,0)exp(-j2f1' ft)dt

-'"
S(f) = u(r)U~(f) = vermogensspektrum van de

modulatie funktie

7.27

Vaak wordt ook uitgegaan van een realiseerbare modulatiefunk

tie, waarha de eigenschappen van de autokorrelatiefunktie be

paald worden. Dit kan gedaan worden door het vermogensspek

trum Fourier te transformeren. In formulevorm:
+V>

X(t',O) =f S(f)exp( j2frft')df

2 t: = °
Voor t is nul gaat de onzekerheidsfunktie over in:

......
X(O,fd) = Jlu(t)j\xp( j2rrf~t)dt

-""
of in het frekwentiedomein:

+(1)

X(O,fd) = f U'*(f)U(f - fd)df

-'"

7.28

7.29

7. 30

Deze uitdrukking stelt een autokorrelatiefunktie in het fre

kwentiedomein voor. Voor deze uitdrukking gelden in essentie

dezelfde opmerkingen als voor de doorsnede met fd = 0.
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7.2 Signaalkarakterisering.

De funktie van het meetsysteem is om de afstand tussen transdu

cer en reflektievlak te bepalen. Het transmissiesignaal dient

dan ook zo gekarakteriseerd te worden, dat de met deze afstand

evenredige proceslooptijd optimaal bepaald kan worden.

De ontwerpkriteria voor het dimensioneren van dit transmissie

signaal zijn besproken in de vorige paragraaf ( 7.1 ). Hieruit

is gebleken, dat de belangrijkste grootheid voor het dimensio

neren van het transmissiesignaal, de radar onzekerheidsfunktie

is. Er bestaat echter geen algemene direkte ~ethode om vanuit de

gewenste onzekerheidsfunktie de modulatiefunktie van het trans

rnissiesignaal te bepalen. Hiervoor is namelijk kennis omtrent de

fasestruktuu~ van de onzekerheidsfunktie nodig. Daar deze infor

matie in het algemeen niet beschikbaar is, moet deze aangenomen

worden. In dat geval is er geen garantie dat de afgeleide modu

latiefunktie ook fysisch realiseerbaar is. Daarom wordt in het

algemeen een andere methode toegepast. Van een aantal verschil

lende, op grond van eisen en ervaring gekozen, transmissiesigna

len worden de onzekerheidsfunkties onderzocht. Hieruit wordt dan

het meest geschikte signaal gekozen.

Deze onderzoekmethode zal ik ook hanteren. Achtereenvolgens zul

len verschillende golfvormen besproken worden, waarna een keuze

bepaald wordt.

Voor de selektie van het transmissiesignaal, met als hoofdkrite

rium de vorm van de onzekerheidsfunktie, worden de volgende sig

nalen onderzocht:

lineair FM signaal

- lineair FM signaal "gauss" omhuld

- random ruissignaal "gauss" omhuld

- pseudo random ruissignaal

- signaal met "klokvormig" spektrum

Voordat deze signalen besproken worden, zullen eerst de te ge

bruiken modulatietechniek en de vereiste signaal karakteristie

ken behandeld worden.
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7.2.1 Keuze van de modulatietechniek.

Voor kontinue signalen zijn tweemodulatietechnieken mogelijk:

1 - amplitudemodulatie,

2 - fasemodulatie.

amplitudemodulatie.

Uit vgl.6.4 zien we, dat bij a~plitudemodulatie, de proces

looptijd direkt in de amplitude van het signaal aanwezig is.

Deze informatie is niet verontreinigd met een Dopplerverschui

ving, zoals bij de faseinformatie. Schijnbaar is de amplitude

modulatie de meest geschikte modulatievorm.

De looptijd-onzekerheidskonstante ( vgl.7.19 ) vereist echter

voor een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de procesloop

tijd een zo groot mogelijke effektieve bandbreedte. Duidelijk

zal zijn, dat, voor een gegevenbandbreedte, de grootste ef

fektieve bandbreedte verkregen wordt door een signaal met een

uniforme spektrale dichtheid. Toepassen van amplitude modula

tie wordt hierdoor uitgesloten.

Er zijn echter nog andere" nadelen te noemen:

- Bij het in de vakgroep, voor geluidssnelheidsmetingen, toe

gepast amplitude gemoduleerd ( AM. ) transmissiesignaal tra

den grote meetnauwkeurigheidsbeperkingen Ope Bij deze AM.

techniek met een vaste modulatiefrekwentie zou door middel

van een faseverschilmeting tussen de uitgezonden- en ont

vangen modulatiesignaal de proceslooptijd bepaald kunnen

worden. Timmermans ( lit.23 ) heeft gekonstateerd, dat door

de, bij deze techniek optredende, staande golven de snel

heid, of bij bekende snelheid de looptijd, van de geluids

golf niet meer nauwkeurig te meten is.

- Bij de meetsituatie van een meetprobe op de huid, "ziet" de

probe een in de tijd varierende impedantie, waardoor de fa

serelatie dusdanig verstoord wordt, dat van een betrouwbare

looptijdmeting geen sprake meer kan zijn.

Konklusie: amplitude moduleren van het transmissiesignaal is

niet aan te bevelen.
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2 fasemodulatie.

Uit vgl.6.4 zien we, dat de ontvangen faseterm verontreinigd

is met een Dopplerverschuiving. Zoals in par.6.2 over de sy

steemopzet is beschreven, kan deze Dopplerverschuiving, bij

gebruik van een geschikt transmissiesignaal, door middel van

een regelsysteem geelimineerd worden. Het dan ontstane ont

vangstsignaal is van de vorm van het transmissiesignaal,

dat met behulp van de ontwerpkriteria ontworpen kan worden.

De fasemodulatietechniek heeft aile ~ogelijkheden in zich am

een gewenst spektrum te vormen. Als modulatietechniek zal dan

oak een fasemodulatietechniek gebruikt worden.

1.2.2 Signaalontwerp.

Voor het te ontwerpen signaal zijn de eigenschappen ten aanzien

van de looptijdbepaling dominant. De looptijdbepaling levert

niet aileen de gewenste afstandsinformatie, doch oak de snel

heidsinformatie, die als stuursignaal voor de regeling dient,

wordt eruit bepaald.

De resultaten van de bespreking van de ontwerpkriteria (par.1. 1)

ten aanzien van de looptijdbepaling zullen dan oak extra bespro

ken worden. Kart samengevat zijn de ontwerpeisen voor de ver

schillende kriteria:

detekteerbaarheid - enkel afhankelijk van het vermogen. Bij

gegeven bandbreedte en vermogensdicht

heid dient een signaal met een uniforme

spektrale dichtheid toegepast te worden.

nauwkeurigheid - voor de looptijdbepaling dient de effek

tieve bandbreedte van het signaal zo

groat mogelijk te zijn.

Bij gegeven bandbreedte dient een sig

naal met een uniforme spektrale dicht

heid toegepast te worden.
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- voor een zo groot mogelijke resolutie
resp. resolutie range dient de onzeker
heidsfunktie over een zo groot mogelijk
gebied zo smal mogelijk te zijn. Voor de
looptijd bepaling houdt dit in, dat de
autokorrelatiefunktie van het signaal zo
smal mogelijk ofwel het sp~ktrum zo
breed mogelijk moet zijn.

- voor de eenduidigheid mag de autokorre
latiefunktie van het signaal maar een
top, dus geen zijlobben, hebben.

Uit deze inventarisering van eisen blijkt, dat de eisen ten
aanzien van de detekteerbaarheid en de nauwkeurigheid strijdig
zijn met de eis ten aanzien van de eenduidigheid. De autokorre
latiefunktie van een, met een matched filter, optimaal detek
teerbaar signaal, welke een uniform spektrum heeft, is namelijk
een sine. funktie. De eenduidigheid van deze met zijlobben be
hepte funktie is minimaal.
Er dient een kompromis gevonden te worden, welke als volgt ge
formuleerd kan worden: de amplitude funktie van het uitgezonden
signaal dient zo gedimensioneerd te worden, dat bij zo min moge
lijke reduktie van de detekteerbaarheid en de nauwkeurigheid, de
zijlobben van de autokorrelatiefunktie van het modulatiesignaal
maximaal onderdrukt worden.

7.2.3 Lineair FM signaal.

Het lineair FM transmissiesignaal wordt veelvuldig in de radar
techniek toegepast ( lit.12 ). Het dankt deze verbreide toepas
sing aan het feit, dat voor dit signaal, op relatief eenvoudige
een matched filter gemaakt kan worden.

Het komplexe tijdsignaal ( g(t) ) van het lineair FM signaal is:

g( t) = A exp[ j(2fl't;,t- bt~)] 7. 31
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De momentane frekwentie van het signaal als funktie van de tijd

is aangegeven in fig.7.4.

---I
--------- ~

T _
t

fig.7.4 Momentane frekwentie als funktie van de tijd van het

lineair FM. signaal.

Het door het Bell laboratory ( lit 22 ) berekende spektrum van

dit signaal heeft, voor een groot bandbreedte-tijdprodukt, de

uit oogpunt van detekteerbaarheid, zeer gunstige praktisch

rechthoek vorm ( zie fig.7.5 ).

J,

B

,\.

-t
fig.7.5 Amplitude- c.q. vermogensspektrum van het lineair FM.

signaal.

De voor de eenduidigheidseigenschappen van het signaal essentie

le autokorrelatiefunktie kan door Fourier transformatie van het

vermogensspektrum bepaald worden ( Wiener-Kintchine relatie ).
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Voor een rechthoekig spektrum rond de centrale frekwentie ( ~)

zal de autokorrelatiefunktie ( C(t') ) bestaan uit het in vgl.
7.32 aangegeven cos(2rr~r)signaal met een sine. funktie als om
hullende.

sinll'BI'l:'1
C('Z:') =

TrBIt"1

cos 21f~ t' 7. 32

In fig.7.6 is de gemeten autokorrelatiefunktie van dit signaal
weergegeven.

fig. 7.'6 gemeten autokorrelatiefunktie van een lineair FM. sig
naal.

He~ voor het berekenen van de onzekerheidsfunktie benodigde mo-
dulatiesignaal (u(t) is:

u(t) = exp(-jbt1
) 7.33
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De onzekerheidsfunktie ( X(7:", fel.) ) wordt bij verwaarlozing van
(t) ten opzichte van de periodetijd (T):

X(t',fJ.) = Ju(t)u(t - "C )exp( j217'fd, t) dt

T sin ( b t' - 1'7' fd. )
X(r,fd..) =

(b't - 'I'l' fJ. )

Deze uitdrukking komt voor fa = 0 overeen met de term van de om
hullende uit vgl.7.32. ( invullen 8 = ~b/T ).
Het uit de onzekerheidsfunktie te bepalen onzekerheidsgebied van
het lineair FM. signaal is weergegeven in fig.7.7.

fig.7.7 onzekerheidsgebied van het lineair FM: signaal.

In fig.7.7 is te zien, dat voor een juiste bepaling van de loop
tijd ~, de, met de snelheid van het te bemeten reflektievlak e
venredige, Dopplerverschui v ing fa bekend moet zi jn.
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Als voorbeeld wordt de berekening Van de onzekerheidsfunktie
uitgevoerd.

De formulering van de onzekerheidsfunktie in he~ tijddomein is:

X('t',ftL) =f u(t)u'*(t -1' )exp(j2frfdt) dt

-V'

Merken we op, dat voor t' > 0:

.....
u(t)u (t - t") = 0

en voor t < 0:

....
u(t)u (t -t') = 0

t < 't' en t > T

t (. 0 en t > T - t

Invullen van de modulatiefunktie ( vgl.7.33 ) en integreren over
het hierboven aangegeven gebied, geef~ de onzekerheidsrelatie:

X('l:',fcL)
T

=f exp[ j(_bt1. + b(t - t')'l. + 21lfd~)] dt
1:' T

= exp(jbt:l.) J exp[-2j(b't-iffd,)t] dt
't

exp( jbt~ ) [

= lex p [ -:2 j( bY--rrfd. )T]

2 j ( bt - rrfd )

Hieruit kan na enig rekenwerk de gewenste onzekerheidsfunktie
bepaald worden:

sin(bt' - 1'I'f.!.)

XCt,f<!) = (T -It I )

(b't - 1l'fd.)

= (T - It I ) sinc( bY - 'I1'fd.)
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7.2.4 Lineair FM signaal "gauss" omhuld.

Het "gauss" omhuld lineair FM transmissiesignaal wordt in de ra

dartechniek gebruikt om de slechte eenduidigheidseigenschappen

van het lineair FM signaal te elimineren.

Bij de pulstechnieken wordt het signaal verkregen door de omhul

lende van de puls in de tijd een "gauss" vorm te geven. In onze

situatie, bij gebruik van een kontinu signaal, wordt het signaal

verkregen door aanpassing van de frekwentiekarakteristiek van

het signaal. Door filteren van het rechthoekige spektrum van het

lineair FM signaal wordt het gewenste ·'gauss" vorrnige spektrum

verkregen.

Het amplitudespektrum ziet er als volgt uit (zie fig.7.8 ):

G(Ill

fig.i.8 amplitude spektrum van een "gauss·' omhuld lineair FM

signaal.

In formulevorm:

, 1, '1.

G(f) = k exp[ (-211'(f -fa» ]120'

waarin: ~ = standaard deviatie

7. 35
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De autokorrelatiefunktie wordt verkregen door Fourier transfor

meren van het vermogensspektrum ( kwadraat van vgl.7.35 ) van

het signaal. De autokorrelatiefunktie, waarvan de o~hullende de

zelfde vorm als het vermogensspektrum heeft, wordt in vgl.7.36

aangegeven.

~ ~

C(t) = cos(2n'foL) exp(-a't/4)

De gemeten autokorrelatiefunktie wordt in fig.7.9 aangegeven.

fig.7.9 autokorrelatiefunktie van het "gauss" omhuld lineair FM

signaal

Invullen van de modulatiefunktie u(t):

(
1. 1 . 4

U t) = exp(- kt /2 + Jbt ) 7. 37

in de onzekerheidsrrelatie geeft de volgende uitdrukking voor de

onzekerheidsfunktie:
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~ 1. t . 1
X(t,fd..) = exp[-k !/4 _f'f/k,'). (fei. + bt/rr ) ]

Het onzekerheidsgebied van deze onzekerheidsfunktie, op -8.7 dB

( 0- ='/2/k ) van de top, heeft de in fig. 7. 10. aangegeven vorm.

fig.7.10 een onzekerheidsgebied van het "gauss" omhuld lineair

FM signaal.

Konlusie: hoewel de eenduidigheidseigenschappen van het "gauss"

omhullende FM signaal goed zijn, blijft voor dit signaal het

bezwaar gelden, dat voor dit signaal de looptijd en Dopplerver

schuiving niet onafhankelijk van elkaar bepaald kunnen worden.

7.2.5 Random ruissignaal "gauss" omhuld.

Random ruis wordt in de radartechniek nauwelijks als transmis

siesignaal gebruikt. Het toepassen van een matched filter be

hoort, doordat de faserelatie van het signaal niet bekend is,

tot de onmogelijkheden. Toch kan dit signaal bij toepassingen,

waarbij van geen gebruik gemaakt wordt van een expansie- en kom

pressietechniek, voordelen bieden. Hierbij wordt vooral gedacht
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aan het a-periodieke karakter van het signaal, waardoor bij
pulstechnieken geen afstandsdubbelzinnigheid op kan treden en
bij spektraalanalyse geen kwantiseringsfout vanwege het kontinue
karakter van het spektrum.
Het signaal wordt opgewekt door een "wit" ruissignaal recht
streeks aan de transducer, die als bandfilter werkt, toe te voe
reno Door een extra instelbaar LC-filter parallel aan de trans
ducer is gepoogd met behulp van een spektrumanalyser het spek
trum van het signaal zoveel mogelijk de "gauss" vorm te geven.
Het amplitudespektrum wordt dan door de volgende vergelijking
( 7.39 ) beschreven.

- 1. 'l.
G(f) = k exp[-(21'1'(f - f»I2<T'] 7. 39

-f = gemiddelde waarde van het normaal-verdeelde spektrum
d = stanaaard deviatie van deze nOTmale verdeling

De theoretische- en gemeten amplitudespektra zijn resp. in de
figuren 7.11 en 7.12 weergegeven.

G(r) I

fig.7.11 spektrum van het "gauss" omhuld rando~ ruissignaal.
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fig.7.12 gemeten spektrum van het "gauss" omhuld random ruis
signaal.

De, door middel van Fourier transformatie, bepaalde autokorrela
tie is:

~ 1
e(t) = Cos(2fl"tf) exp(-t<T'/4) voor f»rJ 7.40

De theoretische- resp. gemeten korrelatiefunktie zijn weergege
ven in de figuren 7.13 resp. 7.14.

~(t)1

fig.7.13 autokorrelatiefunktie van het ruissignaal.
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fig.7.14 gemeten autokorrelatiefunktie van het ruissignaal.

Uit de figuren is te zien, dat deze korrelatiefunktie geen zij
lobben heeft. De eenduidigheiaseig~nscha~ van dit transmissie
signaal is dus goed.

De onzekerheidsfunktie van dit signaal kan enkel, daar de fase
relatie van het tijdsignaal ontbreekt, bepaald worden uit het
frekwentiespektrum van het modulatiesignaal. Het in vgl.7.41 ge
formuleerde frekwentie spektrum van het modulatiesignaal:

7.41

wordt daartoe ingevuld in de, in het frekwentiedomein beschre
ven, onzekerheidsrelatie:

+V\

X('[",f4.) =f U
1lr

(f)U(f + fet) exp(-211fT) df

-....
Uitwerken van deze relatie geeft:

1. 1-
X(t',fd.) = exp[-(c1"'t/2) - (f1'fd/ct)] 7.42
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Het onzekerheidsgebied op -8.7 dB van de top van de onzeker
heidsfunktie toont fig~7. 15.

-~"'~

..

fig.7.15 onzekerheidsgebied van het "gauss" omhuld random
ruissignaal.

Uit fig.7. 15 zien we direkt, dat dit de gewenste vorm van het
onzekerheidsgebied is.
konklusie: het "gauss" omhullende random ruissignaal is een,
voor dit meetsysteem, geschikt zendsignaal.



-61-

7.2.6 Pseudo random ruissignaal.

Een andere in de radartechniek toegepaste methode, o~ de range,
de range resolutie en de eenduidigheidseigenschappen van het
transmissiesignaal te vehogen, is het gebruik maken van een ze
kere binaire code als modulatiesignaal. Hiertoe wordt periodiek·
door een generator een pseudo random code gegenereerd. Deze code
wordt FM of "phase reversed" gemoduleerd uitgezonden. Het na re
flektie ontvangen signaal wordt, na demodulatie, gekorreleerd
met eenzelfde, door een andere generator gegenereerd, pseudo
random signaal. Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat de
autokorrelatiefunktie het belangrijkste ontwerpkriterium van de
ze pseudo random coded golfvormen is. Uit de grote groep van de
ze gekodeerde signalen wordt een type bekeken, die voor toepas
sing van een kontinu signaal geschikt is ( lit. 12 en lit.24 ).
Een voorbeeld van dit modulatiesignaal laat Fig.7.16 zien.

,,(t) t T I,
I

...
tc.=flc: t

fig.7.16 pseudo random coded modulatie signaal.

Het pseudo random ruis signaal is een periodiek signaal. Om dub
belzinnigheid in de afstandsbepaling te voorkomen dient de peri
odetijd van het signaal groter te zijn dan de te verwachte maxi
male looptijd'van het signaal.

De autokorrelatiefunktie van dit signaal ( vgl. 7.43 ) heeft 'een
driehoekvorm( zie fig. 7. 17 ).
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?'~

c('t) =Ju(t)u(t + 1:') dt

o

c('o = 1 - It I It"

I t I

~
I

7.43

fig.7.17 autokorrelatiefunktie van pSdudo random code modulatie
signaal.

Het spektrum van het modulatie signaal is een sinc-funktie met
nulpunten op nf (n = 1,2, •... ,n ). Dit spektrum is zeer breed
bandig. Het transmissiesysteem is bandbegrensd en daar het nauw
keurigheidskriterium ~en zo groot mogelijke effektieve band
breedte vereist, zal de hoofdlob van de sinc-funktie de totale
bandbreedte van het transmissiesysteem moeten innemen ( zie
fig.7.18 ). Hierdoor zullen de zijlobben voor een groot deel ge
elimineerd worden. Daardoor zal ook de autokorrelatiefunktie een
andere vorm krijgen ( zie fig.7. 19 ).

GU)!

fig.7.18 spektrum van het pseudo random modulatiesignaal in het
bandbegrensde transmissiesysteem.
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o

fig.7.19 autokorrelatiefunktie van het bandbegrensde pseudo
random modulatiesignaal.

We zien uit figuur 7.19, dat, door het bandbegrensde karakter
van het transmissiesysteem, de eigenschappen van de autokorrela
tiefunktie ten aanzien van de eenduidigheid verslechteren.

De onzekerheidsfunktie van dit pseudo random modulatiesignaal is
moeilijk te berekenen. In de literatuur ( lit.12 ) worden metin
gen en simulaties van onzekerheidsfunkties getoond. Een algemene
tendens in de voorbeelden is, dat buiten de doorsnede X(!,O) de
onzekerheidsfunktie een ongunstig verloop h~eft.

Konklusie: hoewel het pseudo random ruissignaal goede afstands
resolutie eigenschappen heeft en daarnaast voordelen biedt ten
aanzien van de opwekking van het korrelatiereferentiesignaal,
zijn de eigenschappen van de onzekerheidsrelatie zo ongunstig,
dat dit transmissiesignaal voor bewegende reflektoren niet aan
te bevelen is.
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7.2.7 Signaal met "klokvormig" spektrum.

Het transmissiesignaal met "klokvormig" spektrum is in deze
reeks opgenomen·, omdat Newhouse ( lit.26 ) dit signaal gebruikt
voor gekombineerde snelheids- afstandsmetingen. Het signaal
wordt gevormd door witte ruis zodanig te filteren, dat het ge
wenste spektrum onstaat.
Het gebruikte vermogensspektrum'heeft de in fig.7.20 aangegeven
vorm.

5(+)1

:z:rrt

fig.7.20 het "klokvormige" vermogensspektrum.

De wiskundige formulering van dit vermogensspektrum wordt weer
gegeven in vgl. 7.45.

2B
S (f) =

~ - 1
B + (21'1'( f - f)]

7. 45

De, door Fourier transformatie van dit spektrum verkregen, auto
korrelatiefunktie van dit signaal is wiskundig in vgl.7.46 en
visueel in fig.7.21 weergegeven.

C(L) = cos(21Tf't) exp(-BltD 7.46
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fig.7.21 autokorrelatiefunktie van het signaal met het "klokvor

mig" spektrum.

De onzekerheidsfunktie van dit signaal is niet berekend, maar

zal ongetwijfeld in vorm veel lijken op dat van het random ruis

signaal.

Konklusie: het signaal met het "klokvormige" spektrum is een

geschikt transmissiesignaal voor het toe te passen

systeem.

'\

7.2.8 keuze en motivering van het toegepast zendsignaal.

Uit de konklusies, die getrokken zijn na de bespreking van de

verschillende transmissiesignalen ( par.7.2.3 tot en met 7.2.7

volgt, dat een tweetal signalen voor toepassing in aanmerking

komen:

- het"gauss" omhuld random ruissignaal,

- het random ruissignaal met het "klokvormig" spektrum.

Beide signalen zijn gelijkwaardig. Het voordeel van het signaal

met het "klokvormig" spektrum is de scherpe punt bij maximale
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korrelatie, terwijl het "gauss" omhuld signaal de na de karakte
ristieke tijdkonstante optredende sterkere afval van de autokor
relatiefunktie als voordeel heeft. Afgewogen moeten dus worden
de betere nauwkeurigheidseigenschap van de een tegen de betere
eenduidigheidseigenschap van de ander. Gezien het grote dyna
Misch gebied van het ontvangstsignaal is gekozen voor het sig
naal met de betere eenduidigheidseigenschap.

Konklusie: Het "gauss" omhullend random ruissignaal wordt het
transmissiesignaal van het Dopplerverschuiving kom
penserend meetsysteen voor afstanden.
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7.3 De variabele vertragingsli:n.

In het regelcircuit van het te ontwerpen meetsysteem is een va
riabele vertragingslijn opgenomen ( zie fig.6. ).
Aan deze vertragingsli~n worden de volgende eisen gesteld:

bandbreedte
vertragingsti:d
maximale frekwentiekomponent
van de variatiesnelheid in de
vertragingstijd

- 1 tot 7 MHz.
- 6 tot 60;Ws.

- 10 Hz.

De variabele vertragingslijn kan op verschillende manieren gere
aliseerd worden. Enkele direkt in het oog springende realise
ringsmoglijkheden worden hierna besproken, te weten:

ultrasone vertragingsli:n,
- digitale vertragingsli:n,
- surface acoustic wave vertragingsli:n,
- charged coupled device vertragingsli:n,
- vertragingsli~n m.b.v. een videorekorder.

7.3.1 Ultrasone vertragingsli:n.

Een variabele ultrasone vertragingslijn kan op verschillende ma
nieren gekonstrueerd worden ( zie lit. 14 ). De meeste toepassing
vindt de zogenaamde vloeistof variabele vertragingslijn. De een
voudigste en meest toegepaste konstruktie hierbij is die, waar
bij beide transducers naast elkaar vast aan een zi:de van een
vat, gevuld met de transmissievloeistof, zijn bevestigd, terwijl
tegenover de tranducers een mechanisch beweegbare hoekreflektor
is aangebracht. Zie het principeschema in fig.7.22.
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fig.7.22 variabele ultrasone vertragingslijn.

De transducers zi:n de gebruikelijke piezo-elektrische kristal

len. Als transmis~iemediumwordt naast water dikwijls kwik ge

bruikt. Kwik heeft over het algemeen de voorkeur, vanwege de be

tere akoestische aanpassing, waardoor de vertragingslijn breed

bandiger is. Daarnaast heeft kwik een konstante temperatuurkoef-

_ ficient en een lagere dempingskoefficient dan die van water. De

enige reden, naast kostenoverwegingen, dat soms toch water als

transmissiemedium gebruikt wordt, is het feit, dat water bij een

bepaalde temperatuur ( ca. 72°C ) een temperatuurkoefficient ge-
·lijk 0 heeft.

Dit type ultrasone vertragingslijn is kommercieel verkrijgbaar.

Het nadeel van deze vertragingsli:n is, dat een gewenste veran

dering van de vertragingstijd bewerkstelligd moet worden door

middel van ·een mechanische beweging. Hier speelt de massatraag

heid een rol, terwijl de transmissievloeistof bovendien de bewe

ging sterk dempt. Snelle variaties in de v~rtragingstijd in de

orde van 10 a 20 Hz. zijn met de verkrijgbare vertragingslijnen

niet te realiseren.

7.3.2 Digitale vertragingslijn.

Een vertragingslijn voor een analoog signaal kan ook met behulp

van digit ale komponenten gerealiseerd worden. Hiertoe wordt het

analoge signaal gedigitaliseerd en opgeslagen in een digitaal

geheugen. Na de gewenste vertragingstijd wordt dit digitale sig

naal uitgelezen en weer in een analoog signaal gekonverteerd

(zie fig.7.23 ).
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fig.7.23 digitale vertragingsli~n.
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Het opslaan en uitlezen van de beschikbare data kan, zoals in
(lit. 11) aangegeven, op-verschillende manieren gebeuren. Er kan
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een Random Access geheu-

gen ( RAM ) met afzonderli:ke
read en write pointers ( zie
fig.7.24 ).
Het verschil tussen de posities
van de write en read pointer
maal pointerstapperiodeti:d
is een maat voor de vertragings-

fig.7.24 RAM geheugen met read
en write pointers.
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Een andere methode om de data
tijdelijk op te slaan is het ge
bruik maken van een First In
First Out ( FIFO) element -( zie
fig.7.25 ). Met dit element kan
een buffer met variabele lengte
gekreeerd worden. De, bij toe
passing van RAM, benodigde a
dressering vervalt hier.

fig.7.25 FIFO element.

Het meest kritische element van de digitale vertragingslijn is
de analoog-digitaal ( AD ) omzetter. Daar de hoogste frekwentie
komponent van het transmissiesignaal 7 MHz. kan zijn, moet de
samplefrekwentie minimaal 14 MHz. zijn. De konversietijd mag dan
maximaal ca. 60 ns zijn. Een kommercieel verkrijgbare 8 bit AD
konverter met een konversietijd < 50 ns kost ca. f.2500,-.
Dit maakt het realiseren van een digitale vertragingslijn tot
een kostbare zaak, die afgewogen m9~t worden tegen andere reali~

seringsmogelijkheden.

7.3,3 Surface Acoustic Wave vertragingslijn.

Het realiseren van een variabele vertragingslijn met gebruik
making van akoestische oppervlakte golven, kan in grote lijnen
op twee verschillende manieren gebeuren.

Door gebruik te maken van het reeds beschreven ( par.5.4 )
geheugen konvolutie element. In het diodegeheugenarray van
dit element wordt eenmalig een tot ale cyclus van het perio
dieke signaal opgeslagen. Na de gewenste vertragingstijd ten
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opzichte van het begin van de zendcyclus wordt dit signaal
gekonvolueerd met een op de top plate ( T ) aangebrachte im
pulsfunktie ( zie fig.7.26 )( zie lit.6 en lit.7 ).

() j 21ftt ( ) j 1fTflt:. - r)ute 0-0---_-J_ . -1 __ ----00 U. t -'t e

ISAW \le .. t"~~IY\~lLl;~ ...

fig.7.26 SAW konvolutie element.

2 Door gebruik te maken van een SAW vertragingsli~n met aftak
kingen. Het te vertragen, eventueel periodieke, analoge sig
naal wordt toegevoerd aan de SAW transducer aan de ingang van
de vertragingslijn. Hier worGt de akoestische golf gevormd,
die zich over het piezo-elektrisch substraat voortplant. Af
hankelijk van de gewenste vertraging wordt een aftakking van
de vertragingslijn gekozen. Hier wordt de, door de akoes
tische oppervlaktegolf in het piezo-elektrisch materiaal ver
veroorzaakte, elektrische spanning afgetakt ( zie fig.7.27 ) .

.....

-
rr

~ ~ ~ ~ ~ t~ ~ ~
- II

T.<\P 2 3 5 .,-:2, 11-1 n

fig.7.27 Saw tapped vertragingslijn .

. Voor het aansturen en onttrekken van de gewenste informatie
zijn verschillende methoden ( zie lit. 16 ) ontwikkeld.
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7.3.4 Charged Coupled Device vertragingsli:n.

De mogelijkheid van de charged coupled device ( CCD ) om infor
matie in de vorm van diskrete ladingspakketjes te behandelen,
maakt hem zeer geschikt om gebruikt te worden als analoge ver
tragingslijn ( Zie lit. 14 ).
Een CCD is het eenvoudigst voor te stellen als een analoog
schuifregister ( zie fig.7.28 ), bestaande uit een reeks geheu
genkapaciteiten afgewisseld met schakelelementen. Het ana loge
signaal wordt in gesampelde vorm als diskrete ladingspakketjes
onder invloed van een extern stuursignaal via de schakelelemen
ten naar de naastliggende geheugenkapaciteiten getransporteerd.
De snelheid van ladingstransport wordt bepaald door de frekwen
tie van het externe stuursignaal.

- -" - - - -1 1 1t1-------1--------.--

. . ~~:-----:-)MJJ--.

~tu.u.r
519"Q.Jen

V·

I

fig.7.28 CCD vertragingsli:n.

CCD vertragingsli:nen voor videosignalen, met samplefrekwenties
tot meer dan 20 MHz. zijn kommercieel verkri~gbaar voor bedragen
minder dan f.500,-.

7.3.5 VertragingsliJn m.b.v. een videorekorder.

Daar audiosignalen vertraagd kunnen worden met een audiorekorder
zou het mogelijk moeten zi:n videosignalen te vertragen met een
videorekorder. De videorekorder dient dan wel minimaal met twee
koppen, een schrijfkop en een leeskop uitgerust te zijn. Varie
ren van de vertragingstijd zou dan door middel van bandsnel
heidsvariatie en/of toepassen van meerdere koppen plaats kunnen
vinden.
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De bandsnelheid bi~ de gangbare videorekorders ( lit.30 ) is,
doordat het signaal diagonaalsgewi~s op de band gezet wordt, ge
ring ( ca. 14 cm/s ). Daar tevens de band bi~na geheel om de kop
gelegd wordt, kunnen de lees- en schri:fkop niet dicht genoeg
bi~ elkaar gezet worden om de vereiste korte vertragingstijden
te realiseren.

7.3.6 Keuze en beschrijving van de te gebruiken vertragingsli:n.

Uit de onderzochte alternatieven ( par.7.3.1 tot en met 7.3.5
is gekozen voor de CCD vertragingslijn. Deze vertragingslijn
voldeed aan de gestelde eisen. Daarnaast was de pri:s-prestatie
verhouding redelijk.
Aangeschaft is een video delay module van Fairchild. Het betreft
hier een komplete delay module ( lit. 19 ) voor toepassing in vi
deo signaalverwerkingssystemen, waar een nauwkeurig kontroleer
bare vert raging van analoge signalen vereist is.
De module bestaat uit een printboard, waarop een dubbel 455 ele
ments analoog schuifregister, ingangs- en uitgangscircuits en de
benodigde kloksignalen zijn aangebracht. Het blokschema van de
delay module is in fig.7.29 weergegeven.

Mut"nPltDU!O
~--_OUT~TFROIIII

.. ANO. SIOI!

H-+ ~~~T FROM

yeo
CONTROL

c:~~}-t-------1.UF.FEAI-~ ~~~~T '''OM

"'CO CONTIlIOl
INPUT----l

IfNTfANAlI

fig.7.29 blokschema van de video delay module.
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De video delay module kan in 3 modes gebruikt worden:

Als 455 bit analoge vertragingsli:n voor een of beide kana
len, waarbij de vertragingsti:d 455/~ is. ( ~ is de klok
frekwentie )

2 Als 910 bit analoge vertragingsli:n. Hierbi: worden beide
schuifregisters in serie geschakeld. De vertragingstijd
wordt dan 910/f, is.

3 In de multiplexed mode. Hierbi: worden beide ingangen met
elkaar verbonden. Het per klokperiode tweemaal gesampelde
ingangssignaal wcrdt om en om door beide schuifregisters ge
transporteerd en aan de uitgangen gedemultiplexed. De ver
tragingstijd is gewoon 455/~, doch de samplefrekwentie is
verdubbeld. Om aan het shannon sampletheorema te voldoen be
hoeft de klokfrekwentie dan ook maar minimaal geli:'k aan de
signaalfrekwen~ie te zijn.

Voor de maximale frekwentiekomponent van het signaal van 7 MHz.
dient de samplefrekwentie in de multiplexed mode dan ook mini
maal 7 MHz. te zijn.
De delay range wordt in dit geval:

455/f,mcl.X. tot 455/fc"",,, is

voar ~"'ll'"= 25 MHz. en fel...", = 7 MHz.

18.2fs tot 65fs

Deze d~lay range komt in water, maar ook in weefsel, overeen
met globaal een delay range van:

R = ct /2 tot R = ct /2 is...,." .." .., ~~llo-... ...

ca. 14 mm. tot ca. 49 mm.

Deze meet range is goed bruikbaar om het meetsysteem in de water
bak te evalueren. AIle metingen aan en met de delay module zi:n
dan ook in de multiplexed mode uitgevoerd.
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opm. Voor het verkri~gen van een grotere meet range bestaat al
ti:d nog de mogelijkheid tot in serie schakelen van de twee CCD
schuifregisters.

De gemeten overdrachtsfunktie van de video delay module is voor
een klokfrekwentie van 20 MHz. weergegeven in een grafiek in
fig.7.30.

5

4

3
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~ ::-. _.~.t=.:: ----:b :-- :::'
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. ~ ! -... 1"- ~ t ~ -'-r'- I 1

_... _. _._. __ l-........-.+- +

1---1 +-+- ~_. -!-------

--- ~I--r t++-+-r-- ... +-----
-+---- ----~-~ -+ - ~- i-I- I - i -

--t--+

H(t)

1

fig.7.30 Overdrachtsfunktie van de video delay module.
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7.4 De korrelator.

Het hele meetsysteem is rond de korrelator opgebouwd ( fig.6.6).
De zend- en ontvangstsignalen van het, in dit verslag beschre
Yen, meetsysteem zijn ruissignalen. De korrelator kri~gt dus
stochastische ingangssignalen te verwerken.
De korrelatiefunktie van de stochastische signalen x(t) en y(t)
is de verwachtingswaarde van het produkt van beide signalen.
In het algemene geval kan dit als voIgt beschreven worden:

E - verwachtingswaarae

Dit geeft met de definitie van de verwachtingswaarde de volgende
integraalui t drukking voor de ,korre lat iefunkt ie:

'r~'t (t, ,t 2) = ff x y p (x, y ,t, ,ta.) dxdy

p = kansdichtheidsfunktie

Zijn de eigenschappen van de stochastische signalen onafhanke
lijk van de tijd, dan hebben we te maken met stationaire signa
len, waarbij het niet uitmaakt op welk tijdstip gemeten wordt.
De korrelatiefunktie gaat dan over in:

ty~'1(t) = E[ x(t)y(t -'t) ] 't = t, - t 1.

Zoals algemeen bekend verondersteld mag worden, worden eigen
schappen van een stochastische grootheid beschreven in termen
van verdelingsfunkties.
ZQ'n verdelingsfunktie wordt bepaald door het proces, waarbij de
stochastische grootheid optreedt, steeds te herhalen. De verza
meling van de hierbi: verkregen signalen wordt een ensemble ge
noemd. Uit een doorsnede van zQ'n ensemble op een bepaald tijd
stip wordt de verdelingsfunktie bepaald. De vraag ligt voor de
hand of bij stationaire signalen de verdelingsfunktie niet be
paald kan worden door voor een signaal de waarnemingspunten op
verschillende tijdstippen te kiezen. Dit kan onder bepaalde
voorwaarden inderdaad. De signalen, waarbij de verdelingsfunk
ties voor beide bepalingsmethoden dezelfde zijn, worden ergodi
sche signalen genoemd. Afgeleid kan worden ( lit.28 ), dat voor



-77-

aIle stationaire stochastische signalen, waarvoor geldt:

l1m4'J'>e.('t) = 0
t .... lI\

ergodisch zi,jn.
De korrelatie wordt nu niet over een ensemble bepaald, doch als
het tijdgemiddelde van een signaal.

IfJC.Y (1:' )

samengevat

= lim 1ITJX(t)y(t -'t )dt
T..,v>

-Ii"

7.47

K[ x ( t I ) Y( t 2. )] = E[ x ( t ) y ( t

t
stationairiteit

- 't)] = lim 1/TjX(t)Y(t - t )dti T"~

ergodiciteit

Het blokschema van de korrelator ( fig.7.31 ) voIgt direkt uit
de formulering in vgl.7.47 van de korrelatiefunktie.

~ (t) --------1 x f
y{t --r)

fig.7.31 blokschema van de korrelator.

De verschillende elementen spreken voor zichzelf.
In principe dient de korrelatietijd oneindig lang te zijn. Dit
is niet zo praktisch. De korrelatietijd wordt beperkt. Hierdoor
wordt niet de werkelijke waarde van de korrelatiefunktie be
paald, doch een statistische schatting van deze waarde. Afgeleid
kan worden ( lit.3 en lit.13 ), dat voor de standaard deviatie
van de afwi,jking van de autokorrelatiefunktie ten gevolge van
een beperking van de korrelatietijd voor een ideale korrelator
geldt:
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~JC,1C. (0)

(J" =

8 = bandbreedte van het signaal

Tk= korrelatietijd

7.48.

7.4.1 Keuze en motivering van de te gebruiken korrelator.

Drie typen korrelatoren komen voor toepassing in aanmerking, te

weten:

1 vermenigvuldigingskorrelator

2 schakelkorrelator

3 polaire korrelator

Vermenigvuldigingskorrelator.

Het principe van de vermenigvuldigingskorrelator wordt reeds

door de naam aangegeven. De signalen worden gekorreleerd door

middel van vermenigvuldiging. Hierbij worden zowel de amplitu

de als de fase van de signalen gebruikt om de korrelatiefunk-,

tie te bepalen.

Deze korrelator voldoet aan de, in vgl.7.48 gegeven, standaard

deviatie van de afwijking t.g.v. de beperkte korrelatieduur.

2 Schakelkorrelator.

In veel gevallen kan d~ ~eting van de werkelijke korrelatie

funktie vervangen worden door het meten van, de technisch een

voudiger te realiseren, schakelkorrelatiefunktie. De schakel

korrelatiefunktie bestaat uit de korrelatie van beide signa

len, waarbij voor aen signaal enkel de polariteit betrokken

wordt. De schakelkorrelatiefunktie (¥s~v ) is:

It!l><.V (t) = lim f x(t) sgn[ yet - t )dt
T--.""

-\1'\

7 . 49



-79-

Afgeleid kan worden, dat bij de gebruikte norrnaal verdeelde
ingangssignalen geldt, dat:

- de genorrneerde korrelatiefunktie (f ) van de verrne
nigvuldigingskorrelator zich verhoudt tot die van de
schakelkorrelator als:

- de standaarddeviatie van de afwijking van de schakel
korrelator ten opzichte van de verrnenigvuldigingskor
relator is:

3 Polariteitskorrelator.

] dtlfp~v ( ) =

Bij de polariteitskorrelator worden beide ingangssignalen op
twee nivQ's gekwantiseerd.
De polariteitskorrelatiefunktie (4'P><''1 ) luidt dan:

+V\

lim lITf sgn[ x( t) ] sgn[ y( t - 't )
T-.""

-'"
De genormeerde polariteitskorrelatiefunktie en de standaardde
viatie verhouden zich tot die van de vermenigvuldigingskorre
lator als:

Uit bovenstaande blijkt, dat de eigenschappen van de verrnenig
vuldigingskorrelator beter zijn dan van beide andere. Een ver
rnenigvuldigingskorrelator voor de betreffende breedbandige sig
nalen is echter niet zo eenvoudig te realiseren. Daarnaast zijn
de benodigde komponenten moeilijk verkrijgbaar.
De instrumentatie. van de polariteitskorrelator is, van de be
sproken alternatieven, het eenvoudigst. Deze korrelator is ech
ter niet bruikbaar, omdat van een van beide ingangssignalen de
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signaal-ruisverhouding zo slecht is ( door overspraak ), dat bij

kwantisering van dit signaal op twee nivQ's, het grootste deel

van de informatie verloren gaat.

Gekozen is dus voor een schakelkorrelator, waarvan het vertraag

de transmissiesignaal het schakelsignaal vormt en het ontvangst

signaal het niet gekwantiseerde ingangssignaal is.
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7.5 De regeling.

In het korrelatiemeetsysteem is, om de Dopplerverschuiving in

het ontvangen signaal te kompenseren, een r.egeling opgenomen.

Taak van deze regeling is om de vertragingstijd van de delay

line gelijk te maken en te houden aan de, vanwege het bewegende

reflektievlak, tijdafhankelijke looptijd in het proces.

Het meetsysteem met de regeling ziet er als voIgt uit ( zie ook

fi g. 6. 4 ).

r-----------,
, p~oce~ I
I I

1--.....---,...---,. ~-------.,
I I

I I

I . \ I
I I

I I
'-_ .. - ---.I.

ve droll 11'\5 ~
I--------t I i~,., 1-----.,

-
kor.

T
Itop b~?~II""~ lI.d.

I--~I ko,.,.e.lo.tll~ l"-,,,lr..l
'-------'

fig.7.32 meetsysteem met regeling.

De signaalbron verzorgt de ingangssignalen voor het proces en de

vertragingslijn. Het uitgangssignaal u(t) van het proces word~

in de korrelator vergeleken met het uitgangssignaal van de ver

tragingslijn. Na verwerking van het uitgangssignaal van de kor

relator wordt het verschilsignaal e(t) (voor de regeling fout

signaal) via de regelaar naar de vertragingslijn teruggevoerd.

Voor het afleiden van de toe te passen regelaar, kan het regel

gelsysteem schernatisch als voIgt weergegeven worden ( fig.7.33).
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fig.7.33 Blokschema van de re~eling.

In het blokschema herkennen we de vertragingslijn met de over
drachtsfunktie H(s) en de regelaar met overdrachtsfunktie pes).
De korrelator wordt samen met het signaalverwerkingsgedeelte ge
vormd door een kombinatie van een verschilelement en het blok
met overdrachtsfunktie pes).
Het signaal uit het proces u(t) wordt voor de regeling beschouwd
als een niet stuurbare ingangsgrootheid. In dit signaal zit de
gewenste looptijdinformatie. De regeling dient iedere afwijking
in de looptijd zo goed en zo snel mogelijk weg te regelen. Dan
is namelijk het stuursignaal een juiste maat voor de looptijd.
Uit p~r.6.3, over de keuze van de korrelatietechniek, is naar
voren gekomen, dat bij de toe te passen seriekorrelatietechniek
een dode tijd geintroduceerd wordt.
Tevens zal, door het periodieke karakter van de serietechniek,
de informatie, over het verschil tussen de loootijd in het oro
ces en de vertragingstijd, tijddiskreet aan het einde van de
meetcyclus ter beschikking komen. Het systeem is dus te beschou
wen als een gesampeld meetsysteem. Bij toepassing van een kon
tinue regelaar moet de gesampelde informatie ~einterpoleerd

worden ..
De regelaar krijgt voor zijn regeltaak dus tijdvertraagde gein
terpqleerde sample-informatie ter beschikking.
De vraag, die in deze para~raaf beantwoord moet worden is: wat
is de optimale regelaar voor deze regelsituatie.
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7.5.1 De optimale regelaar voor de regelsituatie.

De ideale regelaar dient uit het foutsignaal e(t) een dusdanig
stuursignaal te genereren, dat dit verschil e(t) verdwijnt. Of
wei, dat elke verandering aan de uitgang door de regelaar pre
cies tegengesteld gegenereerd wordt. In formulevorm wordt dit:

-H(s) pes) R(s)

+ H(s)P(s)R(s)

= -1 7. 50

De faktor K~(s), die door de regelaar bepaald wordt, wordt als
voigt gedefinieerd:

R (s)

+ H(S)P(s)R(s)

dan wordt geeist:

K,.(s) = l/H(s)P(s) 7.51

De overdrachtfunktie pes) van het signaalverwerkingseenheid zal
bestaan uit de overdrachtsfunktie ( N(s) ) van het interpola
tie filter en de overdrachtfunktie van de, bij de seriekorrela
tietechniek optredende, dode tijd.
pes) wordt dan:

pes) = N(s) exp(-sTd) 7.52

Invullen van pes) in vgl.7.51 geeft:

K,.(s) = exp( sTd)/H(s)N(s)

We zien, dat K,.(s) een fysisch niet te realiseren element, de
ideale voorspeller exp(sTd), bevat. Wordt de overdracht voor de
optimale voorspeller V(s) gesteld, dan ontstaat de beste regel
situatie voor:
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Voor de regelaar moet dan gelden:

K .. (s)

R (s) =

1 - H(s)P(s)Kr(s)

V(s)
waarin: R.'(s) =

1 - V(s)exp(-sTd)

=
R.'(s)

N(s)H(s)

7. 53

7.54

Het gedeelte met overdracht R.'(s) van de regelaar wordt oredik-
. tie- of complementaire re'gelaar ( lit. 28 en lit. 31 ) genoemd.

Deze regeloverdracht kan met een interne terugkoppelin~, zoals
in fig.7.34 aangegeven, gerealiseerd worden.
De totale regelaar ziet er dan als voIgt uit:

I--

I

I

I
I

, pred.IHif.. regelo.~r
1 _

fig.7.34 totale regelaar met prediktor

Van deze regelaar dienen de volgende overdrachtsfunkties bepaald
te worden:
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De ootimale overdrachtsfunktie V(s) van het extraoolatie
filter.

2 De optimale overdrachtsfunktie ( N(s) van het interoolatie-
filter

Eerst wordt echter een algemene uitdrukking voor de overdrachts
funktie van optimale filters afgeleid.

7.5.2 Afleiding van de overdrachtsfunktie van optimale filters.

Uitgegaan wordt van de situatie uit fig.7.35.

y'{t)

yIt) I

I

I_______ .1

v(s)wtt)H(5)
x. (t)

I
I
I
1

I
I

I, ,------\
I I

, I I

I--------~ 1 1- .... -
I I
I I

!.._----~

fig.7.35

Hierin is:

H(s) - overdrachtsfunktie van een proces
V(s) - overdrachtsfunktie van het te be palen optimaal

fil ter

7. 55

Het gaat om de optimale rekonstruktie van het ingangssignaal
x(t). Of anders gezegd: het foutsignaal e(t) moet geminimali
seerd worden.
Wordt uitgegaan van een minimale kwadratische afwijking van
e(t), dan moet onderstaande Wiener-Hoof vergelijking voor het
filter gelden ( zie voor de afleiding lit.28 ).

'"f v ('[ ) ltJ..,w (t - 1: ) d t' = Ifw y ( t )

o
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Hiermee kan direkt de impulsrespontie van het optimale filter
bepaald worden. Geooogd wordt een meer algemene uitdrukking voor
het optimale filter te verkrijgen. Hiertoe wordt de Wiener-Hopf
vergelijking Fourier getransformeerd.

7. 55

Hieruit is V(s) op te lossen. Er is echter geen garantie, dat
het filter met deze berekende overdrachtsfunktie ook fysisch re
aliseerbaar is. Om deze moeilijkheid te vermijden worden de au
to- en kruiskorrelatiefunkties uit vgl.7.56 als volgt gedefini
eerd:

+ ...

0/ ....."'" ('t) =Jg ( t ) g (t + 1: ) dt.....
It'W'f (tt) :~""'JC.('t) = f g(t)f(t + 't )dt

Hierin is:

t>O

7 . 57

7 .58

g(t) - de impulsrespontie van het w(t) vormend filter.
f(t) - de impulsresponsie van het daarbij horend kruis

spektrumvormend filter.

Invullen van de vergelijkingen 7.57 en 7.58 in de Wiener-Hoofre
latie geeft:

.. '"
f('t) = f v(t)g(t - t)dt

-...
7.59

Bij deze formulering is de fysische realiseerbaarheid gegaran
deerd. Fourier transformere Ie vert nUl

V(s)G(s) = F(s) 7.60

Hiervan is G(s) te berekenen uit het vermogenssoektrum van het
ingangssignaal ~ww( s) (G (s)G (-s) =~w"" (s» en F( s) uit de het
spektrum ~wv(s) (f(s)G(-s) = ~wy (s».
Voor V(s) is dan te schrijven:

v (s) =

G(s) G(-s)

7 • 61
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Van een filter met de overdrachtsfunktie van vgl.7.61 is de va
riantie van het foutsignaal minimaal.

Opmerking: De fysische realiseerbaarheid wordt verkregen door
eerst Fourier terug te transformeren ( is tweezijdi~ ) en daar
na Laplace te transformeren ( is eenzijdig ).

De eigenschappen van een proces in een regelsysteem worden vaak
uitgedrukt in de regelbaarheidsfaktor. De regelbaarheidsfaktor
geeft dat deel van het gewenste signaal aan, dat ook werkelijk
aan de uitgang van het optimaal filter aanwezig is. Met andere
woorden: dat deel van het signaal, dat gebruikt kan worden om de
regelaar te sturen.
De regelbaarheidsfaktor (r) luidt in kwadratische vorm:

~

1, 0;'
r = <r

y
1 =

7.5.3 Het optimale filter voor een oroces met dode tijd berekend
in het tijddo~ein.

Voor een proces met een dode tijd gelijk Td, moet aan de uitgang
van een ideaal extrapolatiefilter het, in vgl.7.60 aangegeven,
signaal yet) staan.

yet) = x(t + Td)

Invullen in de Wiener-Hoof vergelijking geeft:

fh( 't 1 )!t'.....('t, - 1: l )d'tl = 4'u(t, + Td)
a

7. 60

7. 61

Stel als ingangssignaal het, in fig.7.36 aangegeven, Poisson
verdeelde signaal.
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fig.7.36 Poisson verdeeld ingangssignaal.

De autokorrelatiefunktie ~~~(~) is:

:z.
'iJ .... ('t) = 0"", exo (-t'/Tx)

pLx)-

met T~ - tijdkonstante van het ingangssignaal x(t).

Invullen in vgl.7.61 en oplossen geeft:

h( t'J = exp(-Td/Tx)

= 0

voor tl. = 0

voor !t > 0

7.62

Invullen van deze impulsresponsie in de konvolutieintegraal le

vert voor het uitgangssignaal van het filter:

""
y'(t) = J h(t,t)x(t -t)dt

o

= x(t) exp(-Td/Tx) 7.63

De optimale extrapolator voor het signaal x(t + Td) is een ver

zwakker.

Voor de variantie van het foutsignaal e(t)( = y(t) - ¥'(t) ) kan

de,in vgl.7.64 aangegeven, uitdrukking afgeleid worden (lit.28).

'"
a't

l

= 4'vy (0) - f h( '1:1, ) If",,, ( 1:1,) d 1:1.

o

7.64
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Invullen van vgl.7.62 in deze vergelijking, waarbij we oomerken,
dat 'i'~'It('t') =-4'yy ('t), leidt tot de '101gende uit_drukking:

1 to
a'" = tty (I - exp(-2Td/Tx»

ofwel de regelbaarheidsfaktor r 4 voor een proces met een dode
tijd is:

ret = exp(-Td/Tx) 7.65

7.5.4 Het optimaal filter voor een proces met een dode tijd be
rekent in het frekwentiedomein.

De overdrachtsfunktie ( H(s) ) van een proces met dode tijd is:

H(s) = exp(-sTd) 7.66

Deze overdrachtsfunktie beinvloed enkel de fase van het ingangs
signaal. De vermogensspektra van in-en uitgangssignaal van het
proces zijn dus gelijk:

---~"I(. (s) =- ~w'W (s)=_ ~'1Y (s)

Voor de kruisspektra geldt dan:

Ingevuld in de overdrachtsfunktie van het optimaal filter ( vgl.
7.&1 ) moet voor het extrapolatiefilter gelden:

-1
V(s) = IIG(s) LF [G(3) exp(sTd) ] 7.67

Het vermogensspektrum van een eerste orde ingangssignaal is:

~lL~ ( s) =

'1

2<1'", Tx
= G(s)G(-s)

1 - s'1 Tx1. .
7.68
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G(s) ingevuld in vgl.7.67, daarna teruggetransformeerd geeft de
volgende impulsresponsie van het extrapolatie filter:

f(t)·=if~~ exp(-Td/Tx - t/Tx)

Laplace transformeren van deze uitdrukking geeft:

F( s) =

1 + sTx

exp(-Td/Tx)

De overdrachtsfunktie V(s) van het optimale filter is:

V(s) = F(s)/G(s)

= exp(-Td/Tx) 7 . 69

Zoals we reeds zagen bij de afleiding in het tijddomein is het
optimale extrapolatie filter een simpele verzwakker, zonder eni
ge dynamische werking.

7.5.5 Optimaal interpolatiefilter voor zuivere bemonstering.

Naar analogie van de overdrachtsfunktie van het optimale filter
voor kontinue signalen geldt voor de overdrachtsfunktie van het
optimale filter voor bemonsterde signalen ( lit 28 ):

'\.

I

G(s)

~I

LF [

G (- s)

7.70

Op dezelfde manier als bij het extrapolatie filter is hiermee
het optimale interpolatie filter en de regelbaarheidsfaktor te
berekenen. De formuleringen luiden:
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Tx[ 1 - exp(-Ta/Tx-sTa)]
V(s) =

1 - sTx

1 - exp(-2Ta/Tx)
1.

r~ - -__- _

2Ta/Tx

7. 71

7. 72

Het optimale interpolatie filter bli:kt een exponentieel filter
te zijn. De impulsresponsie van dit filter is aangegeven in fig.
7. 37 .

o TQ, ~

t

fig.7.37 Impulsrespontie van het exponentieel filter.

Op het bemonsteringsti2dstip ( t=O ) is de responsi~ 1, waardoor
de exakte waarde aan de uitgang gegeven ~Qrdt. Daarna begint de
extrapolatie naar het volgend monster volgens een e-macht. Op
tijdstip t = Ta valt de responsie echter op nul terug, omdat dan
de nieuwe informatie van het volgend monster binnen komt.

:l. 1
De genormeerde interpolatiefout ae I a;. van dit filter is:

1 -
t

ra. = 1 -

1 - exp( -2Ta/Tx)

2Ta/Tx

7.73

In het algemeen zal de samplefrekwentie veel hoger zi~n dan de
karakteristieke signaalfrekwentie. In-dat geval is Ta <STx en is
de genormeerde interpolatiefout:

1 a.
- OC I cT".. ~ Ta/Tx 7. 74
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Een ander, technisch eenvoudiger te realiseren, interoolatie
filter is het nulde orde houdcircuit. De impulsrespontie van dit
filter is weergegeven in fig.7.38.

Ta,o --+
t

fig.7.38 impulsresponsie van het nulde orde houdcircuit.

De genormeerde interpolatiefout voor dit filter is:

1. 1.

~ / a: = 2 -

2( 1 - exp(-Ta/Tx)
7 . 75

Ta/Tx

Voor het toepassingsgebied Ta « Tx gat vgl.7.69 over in:

1. 3-

£fe / <1", ~ Ta/Tx 7 . 76

Konklusie: voor Ta « Tx is de interpolatiefout van het nulde
orde houdcircuit gelijk aan die" van het optirnaal filter.
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8. Systeeminstrumentatie.

In hoofdstuk 7 zijn de theoretische achtergronden van de ver
schillende delen van het meetsysteem beschreven. In dat hoofd
stuk heeft ook de selektie van de te gebruiken komponenten
plaats gevonden. In dit hoofdstuk zal de feiteli~ke uitvoering
van deze verschillende onderdelen van het meetsysteem beschre
yen worden.
Ter orientatie wordt in fig.8.1 nogmaals het blokschema van het
meetsysteem weergegeven.

11c"NAAL -
YlPoON -

--------\ -

IflO R.Tll.A6IN6S-
~ KOll.RHATIE

I.!,lN ONTI/AN6ER

1),E<..E.lAAR vElI.IoIERl<.IN .. !o-

EI:Nt'\EIO

fig.8.l Blokschema van het meetsysteem.

Achtereenvolgens zal de instrumentatie van de verschillende de
len besproken worden, te weten:

- de signaalbron,
- de korrelatieontvanger,
- de signaalverwerkingseenheid,

de regelaar.
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8.1 De signaalbron.

De signaalbron moet het in par.1.2 beschreven "gauss" omhullend
random ruissignaal genereren. Zoals bij de beschrijving van de
ontwerokriteria aangetoond, dient de bandbreedte van het zend
signaal zo groot mogelijk te zijn. De bandbeperkende elementen
van het systeem zijn de tranducers. Voor het verkrijgen van de
grootst mogelijke bandbreedte kan dan ook het beste de transdu
cer als filterelement gebruikt worden. Het op deze wijze ver
kregen amplitudespektrum kan aangepast worden tot de gewenste
vorm ( "gauss" ) door middel van een aanvullend filter.
Het blokschema van de signaalbron ziet er dan als voIgt uit:

GENERAiOIl.

FILTE.R.

OHTVA~G~TTRAWD~ta~

fig.8.2 Blokschema van de signaalbron.

Zoals uit. fig.8.2 blijkt, wordt het zendsignaal gevormd door
filtering van het generator signaal. De generator genereert een
"wit" ruissignaal. Het amplitudespektrurn van dit signaal is in
fig.8.3 aangegeven. Dit "witte" ruissignaal wordt gefilterd door
de transducer en het parallel filter ( instelbaar LC filter ).
Het amplitudespektrum van het, hierdoor ontstane, zendsignaal
is weergegeven in fig.8.4.
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fig.8.3 Amplitudespektrum van de signaalgenerator.

fig.8.4 Amolitudespektrum van het zendsignaal.

Dit amplitudespektrum, waarvan de effektieve bandbreedte ca.
2 MHz. bedraagt, zal een looptijdonzekerheidskonstante ~(o)

hebben van:

Voor een geluidsnelheid in weefsel van ca. 1500 m/s. geeft dit
een range resolutie van ca. 0.2 mm.
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8.2 De korrelatieontvanger.

De korrelatieontvanger moet de informatie uit het ontvangstsig
naal door middel van korrelatie extraheren.
De korrelatieontvanger is opgebouwd uit een kombinatie van een
hoogfrekwent ( hf ) voorversterker en de eigenli2ke korrelator
( zie fig.8.5 ).

kOTrelCl.tor

fig.8.5 Blokschema korrelatieontvanger.

De hf voorversterker is opgebouwd rond'de ruisarme transistor
8FT 66 ( zie fig.8.6 ).

1

----T-- ------ ..
, I

I I
I '1,..1 I

s-ti( :.::. I

8"(' : Iti''':
t--t---,....-H I

I J'i"' I
: : I

L.--- 7----t--------J

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

1"~~ • T_" 't"? I
.""" I8FT" I I,.. I

fig.8.6 De hf. versterker.

De versterker is samengesteld uit twee trappen met elk ca. 20 dE
versterking. Afhankelijk van het ontvangstsignaalnivo kan dan
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20 dB of 40 dB voorversterkin~ gekozen worden. Het versterkte
ontvangstsignaal wordt toegevoerd aan de korrelator.
Het tweede deel van de korrelatieontvanger is de korrelator.
Zoals in par.7.4.4 is gemotiveerd, wordt gebruik gemaakt van een
schakelkorrelator. Fig.8.7 geeft het schema van de korrelator
weer.

De korrelator is oogebouwd rond de schakeldemodulator flA 796.
Aan de schakelingang wordt het signaal van de variabele vertra
gingslijn aangeboden, terwijl de andere ingang gevoed wordt met
het versterkte ingangssignaal. Aan de uitgang van de demodulator
komt het gedemoduleerde signaal aan een verschiluitgang ter be
schikking. Via een verschilversterker met off-set regeling wordt
het si~naal toegevoerd aan de integratie-eenheid. Hier vindt in
tegratie plaats door middel van een tweetal, door een bufferver
sterker gescheiden, He kombinaties.

De bepaling van de integratietijdkonstante wordt hieronder be
spro~en.

De hoogste frekwentiekomponent, in de beweging van het reflek
tievlak, die waargenomen moet kunnen worden, is 10 Hz. Dit im
pliceert een minimale samplefrekwentie van 20 Hz. Voor een sam
plefrekwentie van 20 Hz moet de beoerkte korrelatiefunktie in
50 ms bepaald worden.
De breedte van de korrelatiefunktie in het olaatsdomein is 0.2
mm ( zie par.8. 1 ). Vpor een instelbaar meetgebied tussen 2 en
10 rom zullen dan 10 tot 50 onafhankelijke meetpunten bepaald
kunnen worden. Voor een meettijd van de beperkte korrelatiefunk
tie van 50 ms mag de integratietijdkonstante dan maximaal 1 rns
zijn. In par.7.4 is aangetoond, dat een integratietijd van 1 ms.
voor deze breedbandige signalen een aanvaardbare onnauwkeurig
heid in de bepaling van de top van de korrelatiefunktie veroor
zaakt.

opmerking: De instrumentatie van de hf voorversterker en de
schakeldemodulator was als erfgoed van het lineair
FM meetsysteem beschikbaar ( zie lit.2 ).
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8.3 Signaalverwerkingseenheid.

De signaalverwerkin~seenheid vormt het verbindingselement tussen
de korrelator en de regelaar. Het dient uit de, met de korrela
tor verkregen, korrelatiefunkti 7 de voor de regelaar essentiele
informatie omtrent de plaats van het reflektievlak te bepalen.

Bij de gebruikte serie-korrelatietechniek wordt voor een bepaald
meetgebied de korrelatiefunktie sequentieel bepaald . Hiertoe
laten we de vertragingstijd van de delay line ( ~ ) lineair in
de tijd toenemen tussen de grenzen t, en ~ , waarin:

't, = 2R...,,,/ c en

R.... ,,, )/c,

waarin ( R....~x. - R... ,,,, ) het meetiSebied voorstelt.
In dit meetgebied moet de plaats, waar het reflektievlak zich
bevindt, bepaald worden. Deze plaats wordt volgens par. 6.3 aan
gegeven door het punt van maximale korrelatie.
Daar het meetgebied in de tijd afgetast wordt, kan de olaats van
maximale korrelatie bepaald worden door het tijdstip, waaroo
deze maximale korrelatie optreedt, ten opzichte van het start
punt van de meetcyclus te beoalen.
Hiertoe wordt aan het begin van iedere meetcyclus een teller
gestart, waarvan de waarde op het punt van ~aximale korrelatie
vastgelegd wordt. Deze tellerwaarde is dan een maat voor het
moment waarop maximale korrelatie is oogetreden en daarmee ook
op welke plaats in het meetgebied dit is gebeurd.
Het punt van maximale korrelatie wordt bepaald door de momentane
absolute korrelatiewaarde te vergelijken met de inhoud van een
analoog geheugen, waarin de voorafgaande maximale korrelatie
waarde binnen de meetcyclus staat. Als de nieuwe korrelatiewaar-
de groter is dan de "oude", wordt de nieuwe waarde in het ana
loog geheugen overgenomen en de teller waarde van dat moment
vastgelegd in een digitaal geheugen, zo niet, dan gebeurt er
niets en staat in het digitaal geheugen het moment waaroo het
laatste ( lokale ) maximum optrad.
Dit proces herhaalt zich tot het einde van de meetcyclus, waarna
het moment, waarop maximale korrelatie is oogetreden, in het
digitale geheugen ter beschikking is ( zie fig.8.8 ).
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Dit moment van optreden van maximale korrelatie, welke gerela
teerd is aan de plaats van het reflektievlak in het meetgebied,
zal samen met de ligging van het meetgebied de plaats van het
reflektievlak in het medium aangeven. Zoals in de systeembe
schrijving aangegeven is, wordt een regelaar gebruikt om het
punt van maximale korrelatie in het midden van het meetgebied te
houden, waardoor de lig~ing van het meetgebied direkt de plaats·
van het reflektievlak aangeeft. De plaats van het meetgebied
wordt aangegeven door de regelspanning ( z(t) in fig.B.' ), zo
dat deze regelspanning een direkte maat is voor de plaats van
het reflektievlak.
De benodigde regelspanning wordt afgeleid van de, aan het einde
van de meetcyclus, in het digitale geheug6n aanwezig~ informa
tie omtrent het moment van maximale korrelatie. Deze infor
matie zou direkt omgezet kunnen worden in het foutsignaal voor
de regelaar, waarna de regelaar de regelspanning kan genereren.
Dit wordt niet gedaan, omdat hierdoor een variabele loopti:d ge
introduceert zou worden en daarmee het dimensioneren van de re
gelaar bemoeilijkt zou worden. De v~riabele looptijd zou gein
troduceerd worden, omdat de plaats van maximale korrelatie in
het gehele meetgebied kan liggen, zodat het ti:dverloop tussen
het optreden van maxlmale korrelatie en het einde van de meet
cyclus variabel zou zijn.
Daarom wordt de informatie ( de tijd van het begin ·van de meet
cyclus tot het tijdstip van maximale korrelatie ) in tijd uit
gelezen. Dit kan eenvoudig gedaan worden door een teller met als
beginwaarde de informatie, over het maximale korrlatiemoment,
uit het digitale geheugen met dezelfde klokfrekwentie terug te
laten tellen~ Zodra deze teller 0 wordt kan dan een trig~ersig

naal afgegeven worden voor het genereren van het rneetsignaal
( foutsignaal voor de regelaar ). Een bi:komend voordeel van de
ze methode is, dat het meetsysteem onafhankelijk van de klok
frekwentie voor de tellers werkt, zodat bi: verandering van de
cyclustijd de klokfrekwentie eenvoudig aangepast kan worden.
Fig.B.B laat het blokschema van de detektor van het moment van
maximale korrelatie ( MMK detektor ) zien.
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fig.8.8 Blokschema van de MMK detektor.

Het meetsignaal wordt als volgt gegenereerd. Op teller stand 0

wordt eenflip-flop, afhankelijk van het deel van de ~eetcyclus

( opgaande ofneergaande ) afwisselend geset of gereset ( zie

fig.B.9 ). Het ontstane bloksignaal is een maat voor de plaats

van het reflektievlak in het meetgebied. Bij een symetrisch

bloksignaal zal het reflektievlak zich precies in het midden van

het meetgebied bevinden. Dit bloksignaal wordt periodiek over

twee meetcycli geintegreerd. In fig.8.9 is te zien, dat de ge

integreerde spanning een maat voor de plaats van het reflektie

vlak in het meetgebied is. Door nu aan het einde van de integra

tieperiode de integratiewaarde vast te leggen met een nulde-orde

houdcircuit ( zie fig.8.8 ) ontstaat het uiteindelijke meetsig

naal.
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fig.B.9 De verschillende soanningsvormen van de MMK detektor in
onderlinge tijdrelatie.

Uit het tijddiagram voor de diverse signalen in fig.B.9- is di
rekt waar te nemen, dat de dode tijd in het meetcircuit een
meetperiode ( twee meetcycli ) bedraagt. Voor een meetfrekwentie
van 20 Hz. is de dode tijd dan 50 msec.



-103-

8.3.1 Beschrijving van de instrumentatie de MMK detektor.

De instrumentatieschema's van het meetcircuit zijn in de figuren
8.10 en 8.1 J weergegeven.

C5Hl MR + PL

fig.8. 10 Instrumentatie van het eerste deel van het meetcircuit.

lOll.

. v~

s

(I

SSH 2.

fig.8. 11 Instrumentatie van het tweede deel van het meetcircuit.

Herkend van d~ principeschema's worden de tellers ( de up- down
counters 4516 ), het digitale geheugen ( de latch 4042 ), het a
naloge geheugen ( de sample en hold SHI ), het vergelijkingsele
ment ( de comparator CP ) en het gedeelte voor het vormen van
het meetsignaal ( de flip-flop 4027, de integrator I en het sam
ple en hold circuit SH2 ).
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Aan het begin van iedere meetcyclus wordt de up-counter met een
triggerpuls op de Master Reset ( MR ) ingang gereset en gestart.
Tevens wordt door het inlezen van de ingangsspanning aan het be
gin van de meetcyclus de sample en hold SHI gecleard.
Het ingangssignaal, bestaande uit het gelijkgerichte korrelatie
signaal, wordt door middel van de comparator CP vergeleken met
de inhoud van het sample en hold circuit SH1. Als de ingangs
spanning kleiner is dan of gelijk is aan de spanningswaarde van
SHI is, gebeurt er niets. De negatieve uitgangsspanning van CP,
die de met enkele voedingsspanning werkende digitale circuits
kan beschadigen, wordt door middel van een diode op aardpoten
tiaal gebracht. Als de ingangsspanning hoger is als die van SH1,
zal de uitgangsspanning van CP positief worden. Hierdoor zal de..
nieuwe hogere waarde van het ingangssignaal in SHl ingelezen
worden, terwijl de momentane waarde van de up-counter in de
latch vastgelegd wordt. Zie voor een afbeelding van het funktio
neren van de MMK detektor de foto in fig.8. 12.

fig.8.12 Spanningsvormen van de MMK detektor.

Aan het einde van de meetcyclus, als de informatie over het mo
ment van maximale korrelatie aanwezig is in de latch, wordt door
middel van een "parallel in" kommando op de PL van de down-coun
ter deze informatie overgenomen.
Voor het uitlezen van de informatie door middel van aftellen
begint, moet de integrator uitgelezen en gecleard worden ( zie
het tijddiagram in fig. 8.9 ). Dit gebeurt door achtereenvolgens



-105-

de sample en hold SH2 een sampletrig~er aan te bieden en daarna
de transistor Tl in geleiding te brengen, waardoor de integra
tiekapaciteit ontladen wordt.
Nu kan het aft ellen van de down-counter en een geheel nieuwe
meetcyclus beginnen. Als de down-counter klaar is met aftellen
wordt de flio-flop door de aan de TC uitgang van de down counter
ontstane puls getriggerd. Aan de uitgang van de FF ontstaat een
logisch "1" spanningsniveau, die door de integrator geintegreerd
wordt. Dit "1" niveau wordt geintegreerd, totdat, na het beein
digen van de tweede meetcyclus, de nieuwe informatie door middel
van aftellen uitgelezen is ( zie fig.8.9 ). Dan geeft namelijk
de down-counter weer een triggerpuls af, waardoor de uitgang van
de FF weer terugklapt naar een logisch "0" niveau (zie fig.B.9).-De integratiewaarde wordt aan het einde van de derde meetcyclus
ingelezen in SH2, waardoor het uiteindelijke meetsignaal ont
staat. Het verschil van het meetsignaal en een referentiesignaal
( maat voor het midden van het meetgebied ) geeft het foutsig
naal voor de regelaar ( zie fig.8.9, 8.11 en 8.9 ).
Opgemerkt kan nog worden, dat aan het einde van iedere tweede
meetcyclus de uitgang van de FF een logisch "1" niveau diant te
hebben. Op dit moment wordt dan ook de FF. geset, zodat een e
ventueel opgetreden fout hersteld wordt.

8.3.2 De stuureenheid.

In de vorige paragraaf over de instrumentatie van de MMK detek
tor zijn veel akties, die uitgevoerd moeten worden, beschreven.

Voor al deze akties zijn stuursignalen nodig. De volgende stuur
signalen kunnen onderscheiden worden:

- resetten en starten van de uo-counter
- clearen van het sample en hold circuit SHI
- inlezen van de inhoud van de latch in de down-aounter:
- inlezen van de inhoud van de integrato~ in SH2
- clearen van de inhoud van de integrator
- setten van de flip-flop voor het herstellen van een

eventuele fout

MR
CSH 1

PL
SSH2
CI
S
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AIle akties z1Jn gerelateerd aan het verlooD van het stuursig
naal van de meetcycli. Deze relatie tussen stuursignaal en trig
gersignalen is aangegeven in onderstaande f1guur 8.13.

MR
PL

~SH2

(1
CSHl

fig.8. 13 Relatie stuursi~naal van de meetcvcli en de stuursigna
len voor het meetcircuit.

Het driehoekvormig stuursignaal voor de meetcycli is zowel
o

rechtstreeks als 90 in fase verschoven ter beschikking. Van het
o .

90 in fase verschoven stuursignaal worden aIle triggerstuursig-
nalen voor de MMK detektor afgeleid. Fi~. 8. 14 geeft het blok
schema van dit stuurcircuit, terwijl in fi~.8.15 de tijdsignalen
van dit stuurcircuit gestileerd weergegeven zijn.

5S 1-/2

(0 (0 dit
At, C.S Hi

-et

MR + PL

0 eLi!
A L2, (I

-1*

S

fig.8.14 Blokschema van het stuurcircuit.
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fig.8.15 Tijdrelatieschema van de signalen van het stuurcircuit.

o
Zoals in het blokschema aangegeven worden van het 90 in fase

~

verschoven stuursignaal twee 180 in fase verschoven bloksigna-
len ( c en d ) gemaakt. Deze blokspanningen worden gedifferen
tieerd en ontdaan van hun negatief deel ( e en f ), waarna door
kombinatie c.q. tijdvertragen van de diverse signalen de vereis
te stuursignalen ontstaan ( zie fig.8. 14 ).
Het schema van de instrumentatie van het stuurcircuit is in
fig.8.16 aangegeven.
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SSH2

MI:1. -+- PL
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fig.8.16 Instrumentatieschema van het stuurcircuit.

Uit het verschoven stuursignaal worden de blokspanningen verkre
gen door middel van een tweetal open loop versterkers. Het dif
ferentieren gebeurt met CR kombinaties. De daarbij ontstane ne
gatieve pulsen worden met diodes kortgesloten.
Voor het ko~bineren van pulsen wordt met twee diodes een OF
poort gemaakt, terwijl voor het vertragen van de verschillende
pulsen gebruik gemaakt wordt van monostabiele multivibratoren
( MM's ).
De voor het clearen van SHI benodigde positieve puls wordt door
differentiatie van de non Q uitgang van een van beide MM's,
waarbij de negatieve puls wordt kortgesloten, verkregen. Deze
non Q uitgang zal namelijk bij het triggeren van de MM. van een
logisch "1" nivo naar het logisch "0" nivo gaan, waarbij de niet
gebruikte negatieve puls orytstaat. Na de vertragingstijd zal de
MM. terugklappen, waardoor na differentiatie de gewenste p05i
tieve stuurpuls ontstaat.

De voor het clearen van de integratiekapaciteit vereiste nega
tieve puls wordt op dezelfde manier verkregen uit de Q uitgang
van de tweede MM. Hier wordt natuurlijk de positieve differen
tiatie puls kortgesloten.
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8.4 De regelaar.

Het blokschema van de regeling is nogmaals in fig.8. 11 weergege
ven.

u(t)

-~TcI.; '"e. I oorJe.
1-------1 I 1---....

I hold.
I

/V r---o 'n +0.

fig. 8~ 11 Blokschema van de regeling.

Dit schema is uitgebreid in par.1.5 besproken. De enige nieuwe
elementen in dit schema zijn de sommators. Bij de eerste somma
tor wordt het regelsignaal al dan niet gevoegd bij een instel
spanning voor de plaats van het meetgebied. Bij ingeschakelde
regeling is de uitgangsspanning van deze sommator een maat voor
de olaats van het reflektievlak.
De tweede sommator kombineert het signaal van de eerste sommator
met het stuursignaal voor de meetcycli.

Zoals reeds in par.1.5 beschreven dient de regelaar een afwij
king, ten gevolge van een verandering van het niet instelbare
ingangssignaal, zo goed en zo snel mogelijk weg te regelen. Zo
goed en zo snel mogelijk betekent het gebruiken van een optimaal
filter voor de gegeven omstandigheden. Hiervoor is in par.1.5
theoretisch een filter ontworpen. Zo goed mogelijk betekent ook,
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zo ~al~keuri2 m02elijk. wat imoliceert. dat binnen het re2el2e
bied van zo hoo~ mo~elijke si2naalnivQ's ~ebruik 2emaakt moet
worden. Daar het reflektievlak 00 een willekeuri2e olaats kan
li22en. is het aebied. waar de re~elin~ dan moet werken. er~

2root. Om deze diskreoantie tussen hoo~ si~naalnivo en ~root re
aelbereik 00 te lossen is voor een kombinatie van een "snellen
reaelaar en een "lanlZzame"- of vollZre2elaar aekozen. De "snellen
reaelaar dient om de snelle bewe2in2svariaties van het reflek
tievlak we~ te reaelen. terwijl de vol~re~elaar voor het we~re

~elen van ht jvnorbeeld de manioulat ies met de rneetorobe 'kan die
nen.
Het totale blokschema van de re2elaar ziet er dan als volilt !lit

( fi a. 8. 18 ).

. pred, khe...
re.lje.lo.~r

It,t.e~rereha1~

rl!.~l!.lo.G..r

8.18 Blokschema van de regeling.

De "snellen regelaar wordt uitgevoerd als prediktieregelaar. Dat
is de in par.7.6 beschreven optimale regelaar voor deze situa
tie. De volgregelaar is als integrerende regelaar uitgevoerd.
In het blokschema is te zien, dat beide regelaars parallel ge
bruikt worden.
Het totale schema van de regelaar is in fig.8.19 aangegeven.
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10k
11£

10k

fig.8.19 Totale schema van de regelaar.

Van het prediktie deel fungeert versterker 1 als sommator en va
riabele versterker voor de instelling van de k-faktor van de re
gelaar. De waarde van de k-faktor moet gelijk zijn aan het pro
dukt van de regelbaarheidsfaktoren tengevolge van de dode tijd
en van het interpolatiefilter « r~r~ ) zie par.9 punt 4 ).
Het vertragingselement is gerealiseerd met het sample en hold
element ( SH3 ). Zoals in par.8.3 beschreven, wordt het ingangs
signaal van de regelaar gevormd door het gerefereerde signaal
van het sample en hold element SH2. Net voordat de informatie
voor dit hold circuit en dus ook_aan de ingang van de regelaar
ververst wordt, wordt het uitgangssignaal van de regelaar vast
gelegd in de sample en hold SH3.
De informatie uit SH3 wordt via de inverterende versterker 2 te
ruggevoerd naar de sommator. De "oude" informatie wordt daar ge
sommeerd met de "nieuwe" informatie uit de MMK detektor en ver
schijnt met de faktor k vermenigvuldigd aan de uitgang van deze
regelaar. Bij deze overname van informatie zou feitelijk het
verschi jnen van de "nieuwe" informatie gel ijkt i jdig moet en ge
beuren met het vastleggen van de "oude" informatie. Dit kan
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niet, zodat aan de uit~ang van de regelaar gedurende een zeer
'korte tijd foute informatie aanwezig is. Dit verschijnsel wordt
gedeeltelijk opgevangen door versterker 2. De funktie van ver
sterker 2 is drieerlei:

Het met behulp van potmeter P instellen van de ver
sterking van de interne meekoppellus van de regelaar.

2 Het zoveel mogelijk elimineren van het effekt van het
na elkaar inlezen van de "oude" en "nieuwe" informa
tie, door het vertraagd laten verschijnen van de "ou
de" informatie aan de ingang van de somrnator.

3 Het verkrijgen van de juiste polariteit van het sig
naal aan de ingang van de sommator.

Het uitgangssignaal van de prediktieregelaar wordt toegevoerd
aan de volgregelaar. Zoals uit het schema-van de totale regelaar
( fig. 8.19 ) blijkt; is de volgregelaar als integrerende rege
laar uitgevoerd. De tijdkonstante van de regelaar is voor de in
vitro metingen gesteld op O. 1 s., o~ ook relatief langzame, doch
grote bewegingen tot buiten het regelgebied van de komplemen
taire regelaar te kunnen bestuderen.
Verder zien we in het schema, dat tussen de regelaars een regel
bare versterker is opgeno~en. Met deze versterker kan de voor
deze regelaar vereiste closed loop versterking van 1 ingesteld
worden. Na de volgversterker is een verschilversterker opgeno
men, die de regelakties van beide "parallelle" regelaars kombi
neert.

--------------------------------
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9.0 Prestaties van het meetsysteem ( theoretisch ).

In dit hoofdstuk zullen 4 eigenschappen van het meetsysteem be

sproken worden.

1 Het oplossend vermogen.

2 De fout tengevolge van de beperkte korrelatietijd.

3 Het dynamisch bereik.

4 De fout tengevolge van de beperkte regelbaarheid.

De fout tengevolge van de beperkte korrelatietijd en het dyna

Misch bereik van het meetsysteem zullen afgeleid worden aan de

hand van de statistische signaaltheorie. Hiertoe wordt uitgegaan

van de volgende veronderstellingen:

a het ontvangen signaal ( u(t) ) bestaat uit een nor

maal verdeeld meetsignaal ( x(t) ) en een normaal

deeld ruissignaal ( net) )

b het ruissignaal ( net) ) is niet gekorreleerd met het

het meetsignaal ( x(t) )

Deze veronderstellingen behoeven toelichting:

a Het ontvangstsignaal bestaat voor het grootste deel uit onge

wenste· signaalbijdragen van reflekties tegen vlakken, die niet

bemeten moeten worden. Deze ongewenste signalen vormen de

grootste ruisbijdrage in het ontvangstsignaal, ten opzichte

waarvan ande~e ruisbijdragen verwaarloosd kunnen worden.

Daar aile reflektiesignalen normaal verdeeld zijn, zal ook de

sommatie van de ongewenste reflektiesignalen ( de ruisbijdra

ge ) normaal verdeeld zijn.

b Ten aanzien van de tweede veronderstelling kan opgemerkt wor

den, dat, omdat de ruis bestaat uit reflektiesignalen, het

ruissignaal in het algemeen zeker gekorreleerd zal zijn met

het meetsignaal. Wordt echter verondersteld, dat aile ongewen

te reflektievlakken buiten het beperkte meetgebied van de kor

relator liggen, dan kan de signaalbijdrage van deze vlakken

als ongekorreleerd met het meetsignaal beschouwd worden.

Voor de afleiding van de fout tengevolge van de beperkte korre

latietijd en het dynamisch bereik van het meetsysteem wordt van
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de volgende situatie uitgegaan ( fig. 9.1 ).

I.llt) :; x.lt) .. h (t)

x
y{t -t")

fig.9.1 Korrelator.

Het meetsignaal ( x( t) ) is verontreinigd met ruis ( n( t) ).
terwi jl het signaa 1 van de variabele delay 1 ine ( y( t - 't) )

ruisvrij verondersteld wordt. Deze veronderstelling is aanneme
lijk, daar de signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de delay
line ca. 58 dB is.
Voor het bepalen van de korrelatie waarde wordt op tijdstip t=U
de schakelaar gesloten. Als voor t=O geldt dat r(O)=O, dan kun
nen voor de verwachtingswaarde en de variantie va~ het uitgangs
signaal( r(t) ) van de korrelator voor bovenstaande situatie de
volgende uitdrukkingen afgeleid worden ( zie lit.32 ).

If,. (t) = E [( d t) - E [ r( t) ])4]
t

= 2 J(t -" )R(\I)d'l
o

9.1

9.2

Invullen van u(t) = x(t) + n(t) geeft de volgende relaties:

4J Y14 ('t) = ljI.p' ('t) +~

4'1.1... (v) = y.'"" (\I) + ~" .. (\I) +0') +~

4Jyu. (-J + 't') = 4''1'' ('J + 1; ) +~ t' )

'+'....y (y - 't') = 4'7.'1 (y - 't ) +~ t' )

Doordat de ruis onafhankelijk van het ingangssignaal is, vallen
de doorgestreepte termen weg.
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Uit deze vergelijkingen vol~t direkt:

E [ r( t) ] = t 4''l.y( 't' )

Hiermee is aangetoond, dat de additieve ruis geen invloed heeft
op de verwachtingswaarde van de korrelatiefunktie.

Voor de bepaling van de Variantie wordt R(Y) gesplitst in twee
delen:

R(\I) = R1(v) + R2(V)

waarin:

R 1(>J) = 41.., y ('oJ ) y J<.>I. ( ~) + 41 'f >(. ('J + 't' ) If,,-'f ( v - 1: ) 9 • 3

R2 (\J) = lfIyy (\I) 41.... (\1) 9.4

Zelfs bij afwezigheid van additieve ruis is er een bijdra~e,

vanwege term Rl, aan de variantie. Deze bijdrage wordt dan ook
de inherente statistische onzekerheid ~enoemd. Met behulp van
de uitdrukking voor Rl zal de fout tengevolge van de beperkte
korrelatietijd in par.9.2 bepaald worden.
De bijdrage aan de variantie tengevol~e additieve ruis kan door
middel van term R2 bepaald worden. Deze term zal dan ook mede
gebruikt worden om het dynamisch bereik van het meetsysteem te
bepalen ( par.9.3 ) ..

9.1 Het oplossend vermogen van het meetsysteem.

Het oplossend vermogen van het meetsysteem wordt bepaald door de
eigenschappen van het uitgan~ssignaal van de korrelatieontvan
ger. In par.7. 1.3 is aangetoond, dat aan de uitgan~ van een mat
ched filter als omhullende de radar-onzekerheidsfunktie ver
schijnt. Daar een korrelatieontvanger een matched filter is,
wordt het oplossend vermogen bepaald door de karakteristieken
van de onzekerheidsfunktie. Uit de onzekerheidsfunktie is in
par.7.1.2, als maat voor de nauwkeurigheid waarmee de looptijd
bepaald kan worden, de looptijd-onzekerheidskonstante O~(o) ge-
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formuleerd:

Voor het '5ebrui kte transmissiesignaal ( par. 8. 1 ) met een effek
tieve bandbreedte van ca. 2 MHz is O~(o):

O't' (0) :::: O. 25 fS

Dit resulteert in een oplossend vermogen voor de afstandsmeting
in weefsel ( c = 1500 m/s ) van ca. 0.2 mm.

9.2 De fout tengevolge van de beperkte korrelatietijd.

Uitgangspunt is de situatie uit fig.9. 1. Voer een korrelatietijd
van T sekonde werdt de schatting van de korrelatiefunktie,..,.
4Jv .. (t' , T ) :

T

4!v,..(t',T) = IITJ yet -'t )x(t)dt
o

9.5

Voor de verwachtingswaarde en variantie van ~y~(!,T) kan dan het
volgende geschreven worden:

-E[4''t,,(t,T)] = liT E[r(t)] = 41v .... ('t)

1 _1 1 1. :l

(j (T) = E [ l.JI~.. (t ,T)J - 4' 'f" en = 11T a:. (T )

9.6

9.7

De verwachtin'5swaarde van de ko~latiefunktie is korrekt en on
afhankelijk van de korrelatietijd. De variantie van deze korre
latiewaarde hangt natuurlijk wel af van de korrelatieduur.
De variantie tengevolge van de inherente statistische onzeker
heid wordt dan, door de kombinatie van vgl.9.3 en vgl.9.2 inge
vuld in vgl.9.7, als volgt bepaald:

T

(1,\T) = 2/T
1
J(T - V) Rl(\,l)dl1

o

T T

= 2/T\ T JRl('l1)dv - f 'Y Rl(\J)d'tl

o

9.8
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Vanwege de relatief geringe breedte van de autokorrelatiefunktie
kan de tweede term van vgl.9.8 verwaarloosd worden. De variantie
wordt dan:

T

(J'.\T) ~ 2/T![\fIVy(-J)'i...... ('J)+lf n ('J +"t )4/..y(J -'t )]d 9.9
o

Voor norrnaal verdeelde signalen met bandbreedte B kan deze uit
drukking ( 9.9 ) herleid worden tot:

1. 1,a: (T) ~ Y''f'' (0 )/BT 9. 10

De standaard afwijking van de korrelatiefunktie als funktie van
de korrelatietijd wordt dan:

9 • 1 1

- .
De genormeerde standaard deviatie cr. (T) = 0-; (T)/Yy .. (1;) is:

9. 12

Voor het punt van maxima~e korrelatie wordt, bij een bandbreedte
van de signalen van 2MHz en een korrelatietijd van 1 ms, de
standaard afwijking te~gevolge van de korrelatietijd:

C'(T) = 0.022

9.3 Het dynamisch bereik van het meetsysteem.

De variantie van de korrelatiefunktie tengevolge van additieve
ruis kan in navolging van vgl.9.8 als volgt aangegeven worden:

T

0'2.1. = 2IT 1, f (T - ~ ) R2 (\I) d j 9 • 12
o

waarin: R2()/) = lfJyy (J) 41... ,,("')
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Voor normaal verdeelde ruis kan vgl.9. 12 herleid worden tot:

a.
~ ~ t.JI Vy (0 ) 41.... ( 0 ) lET 9.13

De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de korrelator ten
gevolge van beide foutenbronnen wordt als voIgt gedefinieerd:

SIN =

I nvullen van vgl. 9. 11 en 3. 13 geeft:

9. 14

SIN =
41'1'" (0) BT

41".. (0) + ltVY (0) 4/....(0)

9. 15

9. 16

Voor het berekenen van het dynamisch bereik van de korrelator
stellen we:

de ondergrens voor het dynamisch bereik wordt bereikt
bij een signaal-ruisverhouding gelijk 1

2 het ingangsvermogen van de vertragingslijn wordt ge
normeerd op 1

3 het maximale ruisvermogen wordt ook op 1 genormeerd

Voor het punt van maximale korrelatie ontstaat door invullen
in vgl.9. 15 van bovenstaande gestelde waarden de volgende ver
gelijking:

41",,(0) V;; = VI + t;J~" (0 >'

Voor een bandbreedte van het zendsignaal van 2 MHz en een kor
relatietijd van 1 ms is de ondergrens voor het genormeerde
kruisvermogen liI'I"(O) = 0.022. Daar het ingangsvermogen van de
delay line en het ruisvermogen gelijk gekozen zi~n geldt deze
ondergrens ook voor de verhouding meetsignaalvermogen tot ruis
vemogen. In da's uitgedrukt is deze verhouding -33 dB.
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Het dynamisch bereik van de korrelator is, in de situatie dat
het ruisvermogen geli~k is aan het maximale ingangsvermogen,
dan ook 33 dB.

9.4 Fout tengevolge van de beperkte regelbaarheid
van het meetsysteem.

De oorzaken van de beperkte regelbaarheid van het meetsysteem,
zoals in par.7.5 besoroken, zi~n:

Het optreden van een dode ti~d bi: het meten van het punt van
maximale korrelatie.

2 Het feit, dat de informatie slechts op diskrete tijdsstiooen
beschikbaar is.

Voor beide verschijnselen zijn de regelbaarheidsfaktoren in
oar.7.5 bepaald. Deze regelbaarheidsfaktoren zi~n:

Voor de dode tijd:

rd. = exp (-Td /Tx)

Voor de bemonstering:

9. 17

ra, =
2( 1 - exp(-Ta/Tx»

Ta/Tx

- 1 9. 18

waarin: Td - dode tijd
Ta - tijd tussen de bemonsteringen
Tx - ti~dkonstante van het ingangssignaal

In lit.28 is afgeleid, dat de regelbaarheidsfaktor voor het to
tale systeem het produkt van de afzonderlijke regelbaarheidsfak
toren is. Voor dit systeem geldt dus:

9.20
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Als maat voor de prestaties van de regelaar wordt de zogenaamde
1. l.

variantiereduktie ( ~ I if" ) van het foutsignaal tenopzichte
van het ingangssignaal gehanteerd. Deze maat voor de prestaties
van het regelsysteem verhoudt zich tot de regelbaarheidsfaktor
zoals in onderstaande vgl.9.21 aangegeven.

= 1 - 9.21

Voor het meetsysteem zijn de regelbaarheidsfaktor en de varian
tiereduktie als funktie van de tijdkonstante Tx van het ingangs
signaal bereken,d. De uitkomsten zi jn in onderstaande tabel weer
gegeven.

Td = 50 ms en Ta = 25 ms

Tx ( s )

4

2

1

0.5
0.25
0.1
0.05
0.025

r-eoe

0.99
0.98
0.94
0.88
0.18
0.53
0.28
0.01

0.02
0.05
O. 12

0.22
0.39
0.12
0.92
1

liit deze cijfers blijkt, dat voor het onderzoeken van de dyna
mische eigenschappen van het meetsysteem, ingangssignalen met
een relatief grote tijdkonstante gebruikt moeten worden.

--------------------------------
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10. Metingen aan en met het meetsysteem.

Bij het evolueren van het meetsysteem zi:n in de diverse fasen
metingen verricht.
Orndat in belangrijke mate de eigenschappen van het meetsysteem
bepaald worden door de karakteristieken van het zendsignaal
zijn in eerste instantie metingen aan de verschillende onder
zochte zendsignalen verricht. De resultaten zijn weergegeven bij
de behandeling van deze signalen in par.7.2.
In tweede instantie zijn metingen verricht naar het funktione
ren van de, in par.6.3 gemotiveerde, seriekorrelatietechniek.
Van deze techniek worden in par. 10.1 verschillende eigenschap
pen bemeten en vergeleken met de theoretische verwachtingen uit
hoofdstuk 9.
In derde instantie zijn statische en dynarnische metingen ver
richt met het totale meetsysteem. Deze metingen zullen in .
par.l0.2 gepresenteerd worden.
Als laatste onderdeel van het hoofdstuk rnetingen zal in par.10.3
enkele metingen t.b.v. het evalueren van de regeling getoond
worden.

Bij een deel van de metingen zal het meetobjekt gesimuleerd wor
den door een delay line met een vaste vertragingstijd. Het be
treft hier de, in de televisietechniek toegepaste, uitrasone
vertragingslijn DL-50 van Philips ( zie lit .33 ). De belangrijk
ste karakteristieken van deze vertragingslijn zijn:

vert ragingsti jd = 64 f's
bandbreedte ( -3 dB ) = 3.4 tot 5.2 MHz
demping = 8 dB
karakteristieke impedan tie = 390 Ohm

Omdat de impedantie van zowel de ingang als de uitgang 390 Ohm
bedra.gt, zijn aart de in- en uitgang van de vertrag1ngslijn
transformatoren aangebracht, waarmee het impedantieniveau naar
de 50 Ohm standaard voor koax-verbindingen teruggebracht wordt.
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10.1 Metingen aan het seriekorrelatiesysteem met een ultrasone
variabele vertragingslijn.

In deze fase van de systeemontwikkeling moest de te gebruiken
korrelatietechniek nog gekozen worden. De, in par.7.3 geselek
teerde, CCD vertragingsli~n was dan ook nog niet beschikbaar.
De, voor de hier onderzochte seriekorrelatietechniek, vereiste
variabele vertragingslijn is gesimuleerd door een variabele ul
trasone vertragingslijn. De periodieke variatie in de vertra
gingstijd wordt verkregen door een reflektievlak periodiek in
het meetmedium ( water) heen en weer te bewegen.
Het meetobjekt wordt gesimuleerd door de boven aangegeven vaste
stof video vertragingslijn.
De meetopstelling ziet er dan als volgt uit ( fig. 10. 1 ):

ve.rz wa. kke.r

signQ,.o.l
b,.o\,\

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

- ,- - - - - - - -....

fig. 10.1 De meetopstelling.

I
I

I
I
I

___ J

kor.

De meetopstelling spreekt voor zichzelf.
Vermeld kan worden, dat:

de basis van de signaalbron gevormd wordt door een ruisgene
rator van Rohde & Schwarz.

- de verplaatsing van het reflektievlak gerneten wordt met een
induktieve verplaatsingsopnemer in kombinatie met een Hot
tinger meetbrug ( M1 ).

- het meetinstrument na de korrelator een elektronische volt-
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meter ( M2 ) van Bruel & K:aer is, waarvan aan de uitgang de
absolute waarde of de effektieve waarde van de korrelatie
funktie, afhankelijk van het meetbereik verzwakt of ver
sterkt, weergegeven kan worden. ( Bi~ weergave van de effek
tieve waarde is de integratieti~d zo groot, dat het AC ka
rakter van het korrelatiesignaal geheel verloren gaat.)

Van de seriekorrelatietechniek zullen achtereenvolgens de vol
gende karakteristieken besproken worden:

De vorm van de korrelatiefunktie als funktie van de korrela
tiesnelhei d.

2 De variantie van het punt van rnaximale korrelatie als funktie
van de korrelatietijd.

3 Het dynamisch bereik van het seriekorrelatiesysteem.
4 Het effekt van de korrelatieti~d op het dynamisch bereik.
5 Meting van de dikte van een tweetal perspex plaatjes.

De vorm van de korrelatiefunktie als funktie van de korrela
tiesnelheid.

Gemeten zijn korrelatiefunkties met korrelatietijden voor het
totale meetgebied van 7 mID, in de range van 20 s tot 0.2 s.
Een korrelatietijd van 0.2 s over dit meetgebied is de mini
maal haalbare in de waterbak. Bij het te realiseren meetsy
steem zal echter voor een maximale signaalfrekwentie komponent
van 10 Hz een maximale korrelatietijd over het totale rneetge
bied van 0.05 s vereist zijn.
In fig.l0.2 zijn twee korrelatiefunkties ( bovenste gedeelte
van de weergave ), de beide uitersten wat korrelatietijd
betreft, weergegeven. Het onderste deel van de weergave geeft
de plaats van het reflektievlak in het meetgebied weer. De
schaling is zo ingesteld, dat 1 schaaldeel 0.2 mm is.
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fig. 10.2 Korrelatiefunkties voor een korrelatietijd van resp.

20 s en 0.2 s.

8ij de lange korrelatietijd is duidelijk het AC karakter van
de korrelatiefunktie te zien, terwijl bij de korte korrelatie
tijd dit karakter geheel verdwijnt door de traagheid van de

schrijver.
Uit de waarnemingen is 00 te meten, dat de breedte van de kor
relatiefunktie op 0.6 van de top ca. 0.6 mm ( ca. 3 schaalde
len) bedraagt.
De theoretische breedte kan afgeleid worden uit de in oar.
7.2.5 bepaalde autokorrelatiefunktie. De omhullende van deze
autokorrelatiefunktie heeft de vorm:

~ 1.
exp ( - t' cr /4 )
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Voor de doorsnede op exp(-0.5)
geldt:

t =V2/;f

b
Voor a' = 21'1'10

t = 0.23 fS

is ca. 0.6 van de top

In water geeft dit een breedte van de korrelatiefunktie van
2* t *c = 0.68 rom. Deze waarde komt goed overeen met de waarge
nomen breedte van de korrelatiefunktie.

2 De variantie bij maximale korrelatie als funktie van de korre
latietijd.

Maximale korrelatle treedt op als de looptijd in de variabele
vertragingslijn gelijk is aan de looptijd in het meetobjekt.
In dat geval kunnen beide vertragingstijden ook 0 gekozen wor
den. Het meetcircuit ziet er uit zoals in fig.10.3 aangegeven.

vuz,-,a.kker

~ot".

fig. 10.3 Meetopstelling voor het meten van de variantie.

De variantie is gemeten met een effektieve waarde meter Bruel
& Kjaer type 2425 ). De meetresultaten zijn in fig.10.4 in gra
fiekvorm op dubbel-logaritmisch papier weergegeven.
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fi~. 10.4 De variantie van de korrelatiefunktie bij maximale

korrelatie als funktie van de korr..elatietijd.

Theoretisch is de variantie bij maximale korrelatie

(J' = 1/v'BT zie vgl.9. 11

, ,
De variantie is dus evenredig met een ~edeeld door de wortel
van de korrelatietijd. Uit de grafiek blijkt inderdaad dat
de gemeten kromme ook aan deze relatie voldoet. De hellin~

van de funktie is namelijk vrijwel -0.5.
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3 Het dynamisch bereik van het seriekorrelatiesysteem.

8ij deze orienterende meting is een deel van het zendsignaal,

ter grootte van het maximaal te verwerken ingangssignaal, ge

voegd bij het ontvangstsignaal. Na iedere meting van de korre

latiefunktie is het ingangssignaal 10 dB verzwakt. Oe aldus

gemeten korrelatiefunkties zijn weergegeven in fig.l0.5.

x.
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fig. 10.5 Korrelatiefunkties bij verschillende signaal-ruisver

houdingen.

Bij deze metingen dient opgemerkt te worden, dat de extra ruis

door overspraak in de zend- ontvan~sttransducer, van de nood

zakelijkerwijs in dit ontwikkelingsstadiurn aanwezige ultrasone

vertragingslijn, verwaarloosd is. Aan het systeem, uitgerust

met de CCO vertragingslijn, zijn uitgebreidere signaal-ruis

metingen verricht ( zie par.l0.2 ).

Uit fig. 10.5 is waar te nemen, dat bij een SIN verhouding van
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-30 dB het signaal iets groter is als de ruis. Dankzij de, in
deze meetsituatie, relatief geringe oversoraak komt dit resul
taat goed overeen met de in par.9.3 af~eleide theoretische
waarde van -33 dB.

4 Het effekt van de korrelatietijd 00 het dvnamisch bereik.

Het effekt van de korrelatietijd op het dynamisch bereik is
voor drie korrelatietijdkonstanten weer~e~even in de figuren
10.6,10.7 en 10.8.

ltJ{t)

1

1(..

f

SIN od.'B -loa'B -~oda -JOd.%~ t

fig.)0.6 Korrelatiemetingen als funktie van de SIN verhouding
bij een korrelatietijdkonstante van 0.01 ms.
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In bovenstaande figuren kan waar~enomen worden, dat bij een
verlenging van de korrelatietijd met een faktor 10 globaal het
dynamisch bereik met een fakto~ 10 dB ( is VlO ) toeneemt. Dit
ko~t overeen met het in oar.9.3 afgeleide resultaat, dat het
dynamisch b~reik evenredig is met VET.

5 Meting van de dikte van een tweetal perspex plaatjes.

Het doel van het meetsysteem is, door middel van looptijdme
tingen afstanden te bepalen. Daarom zijn, ter bevrediging van
de nieuwsgierigheid, tusse~ de transducers en het variabele
reflektievlak achtereenvol~ens een tweetal plaatjes geschoven,
in de hOOD, dat uit het, door variatie van de lOODtijd, ver
schuiven van het punt van maximale korrelatie de dikte van de
plaatjes bepaald kan worden. De meetresultaten zijn in
fig. 10.9 weergegeven.
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fi~. 10.9 Meetresultaten ter bepaling van de dikte van een

tweetal persoex pIaatjes.

Bij de oijlen zijn de resoektievelijke olaatjes tussen de

transducer en het refIektievIak geplaatst. Uit de verschui

ving van het korrelatiemaxi~um kan als voIgt de dikten van

van de olaatjes bepaald worden:
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De verschuiving van het punt van maximale korrelatie in het
meetgebied is voor:

p1aatje 4 schaa1de1en = 0.8 mm

'--I d.
)00' I"

, I
I ,
1 I
I
I
I

p1aatje 2 : 8.3 schaa1delen = 1.7 mm

opmerking: het meet~ebied is gemeten met een induktieve af
standstransducer in kombinatie met een Hottinger
meetbrug. Dit meet instrument is geschaa1d 00 0.2 mm
per schaa1dee1.

Voor de berekening van de verschuiving ~aan we uit van de vo1
gende situatie fLg. 10.10 ).

I 1\ .-' ,~x-
l f"\ I I

'I...·--------------~ll

I I

----4
--I

-
fi~. 10. 10 Meetsituatie voor het berekenen van de verschuiving

van de korrelatiefunktie.

Ste1, dat bij 100ptijd L maxima1e korre1atie optreedt.

t = 2R Ic c = ge1uidssne1heid in water

Nadat het plaatje perspex tussen de transducer en het ref1ek
tiev1ak gen1aatst is treedt maximale korre1atie op bij een o
ver afstand x verplaatst ref1ektiev1ak. Nu ge1dt:

= ( 2R - 2d + 2x )/c + 2d/c

cp= ~e1uidssne1heid in nersoex
( ca. 2680 m/s )

Ge1ijkste11en van beide verge1ijkingen ~eeft:

d = cpx/(cp - c)
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,
Invullen van de ge~eten verschuivin~swaarden x ( de hierboven
aangegeven aantal schaaldelen voer olaatje 1 en 2 ) levert:

veer plaatje 1 - dikte 1.8 mm
veer plaatje 2 - dikte 3.8 mm

werkelijke dikte 2.00 mm
werkelijke dikte 3.85 mm

Dit resultaat is niet teleurstellend, daar bij deze meting
legie feutbrennen aan te wijzen zijn ( meting tepoen van de
kerrelatiefunktie, schaling induktieve afstandstransducer,
geluidssnelheden enz. ).
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10.2 Metingen ~et het gerealiseerde meetsysteem.

Het gerealiseerde meetsysteem is uitgerust met een CCO variabe
le vertragingslijn ( zie par.7. 3.6 ). De vertragingstijd van de
vertragingslijn wordt bepaald door de frekwentie van een aange
boden kloksignaal. Oit kloksignaal wordt gegenereerd door een
spanningsgestuurde generator ( VCO ).
Het totale meetsysteem is weergegeven in fig.10.11.
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I I I
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re~ e. \~(l r MMK
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fig. 10. 11 Schema van het meetsysteem.

Met dit meetsysteem zijn verschillende, zowel statische als dy
namische, metingen verricht.
Statische metingen zijn die metingen, waarbij het reflektievlak
c.q. de reflektievlakken niet bewegen en geen gebruik gemaakt
wordt van de regeling van het systeem. Bij dynamische metingen
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beweegt het refIektievIak uiteraard weI en is de re~eIin~ inge
schakeld.
Bij de statische metin~en wordt de vertragingstijd van de CCD
vertragingsIijn slechts gevarieerd door het stuursi~naal voor de
meetcycIi, terwijl bij de dynamische metingen de vertragingstijd
zowel door het stuursignaal als door de regelsoanning beoaald
wordt. Het meetsignaal wordt bij de statische metingen direkt
betrokken na de korrelator. Bij de dynamische metingen wordt de
regelspanning , die immers een maat is voor de afstand tot het
bewegend refIektievIak, gemeten.
De volgende metingen zuIIen gepresenteerd worden:

,. Resolutie- en nauwkeurigheidsmetingen aan de hand van oersoex
olaatjes van verschiIIende dikte.

2. Enkele metingen aan persoex buisjes.
3. Een meting aan een bewegend refIektievIak.
4. Bepaling van het dynamisch bereik van het systeem.

1. Resolutie- en nauwkeurigheidsmetingen aan de hand van persoex
pIaatjes van verschiIIende dikte.

Bemeten zijn perspex pIaatjes met een dikte varierend van 1 tot
12 mm. Om de meetresultaten van de verschiIIende pIaatjes te
kunnen vergeIijken, is het meetgebied genormeerd 00 de dikte van
de pIaatjes.

De berekening van plaats en grootte van het meetgebied voIgt
hieronder.

De frekwentierange van het kIoksignaal voor een maximale sig
naalfrekwentie van 6 MHz is in de muItiolex mode van de CCD ver
tra~ingsIijn 14 MHz ( 6 tot 20 MHz zie par.7.3.6 ).
Voor pIaatjes tot een dikte van 12 mm kan dan ook per milimeter
dikte van het pIaatje een maximale kIokfrekwentievariatie van

·ca. 1 MHz toegelaten worden.
Om een juist beeld van de korrelatiefunktie te verkrijgen is de
vertragingstijd voor het meetgebied 8 rnaal de v~rtragingstijd in
het perspex pIaatje gekozen. De kIokfrekwentievariatie in het
oerspex is dan oak gesteld op 0.125 MHz. oer mm, wat dan resul-
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teert in een klokfrekwentievariatie voor het totale meetgebied
van 1 MHz voor iedere milimeter te bemeten perspex.
De afstand tussen transducer en de meetpositie van de meetplaat
jes wordt, uitgaande van de in fig.l0.12 gegeven situatie, als
volgt bepaald.

,
~

fig. 10.12 Situatie voor de bepaling van de loopti:d voor maxi
male korrelatie.

Stel, dat het referentiepunt is gelegen in het midden van het
plaatje. De loopti':d tot het midden van het plaat':e en terug
is t s. De looptijd tot beide reflektievlakken is resp. - At' en
At groter.
De klokfrekwentie ~) is aan de vertragingsti:d gekoppeld via
de volgende relatie:

f, = 455/1:'

De klokfrekwentievariatie
maximale korrelatiepunt van
het perspex plaatje is dan:

Afc. ) voor het verschuiven van het
het voorvlak naar het achtervlak van

De loopti,:d 2At ) door het perspex plaat,:e is:

2A't = 2d/ c, cp = geluidssnelheid in perspex
( ca. 2680 m/s )
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Invullen geeft:

Invullen van de klokfrekwentievariatie van O. 125 MHz/m~ levert
een looptijd op van:

't' = 52. 1 fS

De centrale klokfrekwentie wordt:

fc = 455 /'t = 8.73 MHz.

De meetplaatjes moeten dan op de volgende afstand van de trans
ducer geolaatst worden:

R:::: t' c /2 ~ 39 mm

De meetresultaten worden weergegeven 00 een schrijver. Daar de
schrijver een lineaire weergever is, en de amplitude van de re
flektiesignalen van voor- resp achtervlak, door de vrij hoge
demoing in het perspex ( ca. 2 dB/em. MHz ) aanzienlijk in ampli
tude kunnen verschillen, wordt het meet~ignaal via een logarit
mische versterker aan de schrijver·toe~evoerd.

Het hart van de toegepaste logaritmische versterker wordt ge
vormd door een bij de vakgroep Elektronische bouwstenen ontwik
kelde logar~tmische konvertor in I.C. vorm ( zie lit.34 ).
Fig. 10.13 toont het schema van de logaritmische versterker.

JN o-----l.---l

I
I

I

I EEA (,1- _

fig. 10. 13 Logaritmische versterker.
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De dikte van een tiental plaatjes is bemeten vol~ens de boven
venstaande normerin~smethode.

De meetresultaten staan ~etabelleerd in fi~.10.14.(fc= 8.73 MHz)

dikte plaat je Af, gemeten dikte afwijking
[ mm ] [ MHz [ mm ] [ % ]

1. a ± 0.5 1. 04 4
2.0 ± 1.0 2. 16 8
2.5 + 1. 25 2.49 a
2.9 -t 1.5 2.90 a
3.7 -t 2.0 3.80 3
5.2 ± 2.5 5.05 -3
6.3 -t 3.0 6. 18 -2
8.0 -t 4.0 7.8 -3

10.0 -t 5.0 10. a a
11.8 + 6.0 11.9 1

fi~.10.14 Meetresultaten perspex plaatjes.

In de figuren 10.15 en 10.16 zijn ter illustratie een tweetal
meetwaarnemingen weergegeven. De bovenste kurve in de fi~uren

geeft de korrelatiefunktie aan, terwijl de onderste het verloop
van de meetcyclus weergeeft.

rMt

HEWLETI PACKARD

A~~t :=:-r.:-r=:-::r.
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fig.10.15 Meetwaarneming aan een 2 rom dik perspex plaatje.
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fig.l0.16 Meetwaarnemin~ aan een 8 mm dik perspex plaatje.

opmerkingen bij de meetwaarnemingen:

De metingen zijn met twee verschillende meetsnelheden weerge
geven. Bij de hoogste meetsnelheid is duidelijk het effekt van
d~ .lange integratietijd van het, bij deze meting ~ebruikte,

RMS meetinstrument waar te nemen.
2 Door normering van het meetgebied ~oet, voor een korrekt re

sultaat, voor iedere dikte van de perspex plaatjes de afstand
tussen de toppen van de korrelatiefunktie 1 hokje bedra~en.

Aardig om te laten zien is een waarnemin~ van de korrelatiefunk
tie van twee perspex plaatjes achter elkaar. Deze waarneming is
weergegeven in fig. 10.17.
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fig. 10. 17 Korrelatiefunktie van een tweetal, achter elkaar ge
plaatste, perspex plaatjes.

De plaatjes zijn resp. 2 en 2.5 rom dik.
Duidelijk zijn de voor- en achterwanden van beide plaatjes te
onderscheiden.

2. Enkele metingen aan perspex buisjes.

In de figuren 10.18 en 10.19 zijn de korrelatiefunkties van een
tweetal perspex buisjes, waarvan de afmetingen bij de figuren
z1jn aangegeven, opgetekend.
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fig. 10. 18 Korrelatiefunktie van een perspex buisje.
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fig. 10. 19 Korrelatiefunktie van een perspex buisje.

Uit de figuren blijkt, dat
onderscheiden zijn. Bij de

de vlakken van de voorwand goed te
achterwand ligt dit anders. Vooral
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bij het grotere buisje zijn beide vlakken van de achterwand niet
meer te herkennen. Oit effekt wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door afbuiging van de ultrageluidsbundel in perspex, waardoor
verschillende weglengten door het geluid doorlopen worden.

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

3. Een meting aan een bewegend reflektievlak.

Zoals reeds aangegeven wordt bij metingen aan bewegende reflek
tievlakken de regeling gebruikt. Met behulp van de regeling
wordt het meetgebied symetrisch rond het reflektievlak gehouden
Het benodigde regelsignaal voor de instelling van het meet
gebied bevat dan de informatie omtrent de beweging van het re
flektievlak. In Fig. 10.20 worden de gemeten beweging en het

regelsignaal weergegeven.

r j
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fig. 10.20 Meting van een bewegend reflektievlak.

Duidelijk is aan de weergave van de regelspanning het gesamoelde
karakter van deze meettechniek waar te nemen.

:~ \

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



-142-

4. Oynamisch bereik van het meetsysteem.

In par. 10. 1 is het dynamisch bereik van het systeem, met een ul
trasone variabele vertra~ingslijn, gemeten.
Dezelfde type meting, met de CCO module als variabele vertra
gingslijn en de vaste stof ultrasonevertragingslijn DL 50 als
simulatie van het meetobjekt, wordt hier gepresenteerd.
Fig.l0.21 laat het meetschema zien.

fig.10.21 Meetschema voor de meting van het dynamisch bereik.

Het ruissignaal, rechtstreeks betrokken uit de signaalbron ( zie
fi~.10.21), wordt, met het kontinu te verzwakken meetsignaal van
het gesimuleerd meetobjekt geso~meerd, toegevoerd aan de korre
lator. Het andere ingangssignaal van de korrelator ko~t van de
CCO vertragingslijn.

De meetresultaten voor een korrelatietijd van 6.3 ms zijn weer
gegeven in fig.10.22.
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:~fig. 10.22 Korrelatiefunkties bij verschillende SIN verhoudingen.

Het theoretisch dynamisch bereik J voor een korrelatietijd van
6.3 ms is 41 dB bij een SIN verhouding geli~k 1. Volgens fig.
10.22 komt dit goed overeen met de meetresultaten.
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10.3 Metingen t.b.v. het evalueren van de regeling.

Om de karakteristieken van de regeling te laten zien, worden aen
tweetal metingen gepresenteerd:

1. Reaktie van de regeling op een stapvormige verstoring.
2. Meting van de variantiereduktie.

1. Reaktie van de regeling op een stapvormige verstoring.

De stapvormige verplaatsing van het reflektievlak wordt gesimu
leard door de variabele vertragingslijn stapvormig een extra
vertraging te laten uitvoeren. Deze extra vertraging wordt ge
initieerd door aan het stuursignaal van de variabele vertra
gingslijn een bloksignaal toe ta voegen. Het meetschema is weer
gegeven in fi~. 10.23.
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fig. 10.23 Meetschema voor de meting met stapvormige verstoring.
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In de figuren 10.25 en 10.26 z12n de verstoring en het foutsig
naal in resp. de ongeregelde en geregelde situatie weergegeven.

\/tr~torl"'~t

to... t- t
~I~""'"

HEWLETT

fig. 10.24 Verstoring en foutsignaal in het ongeregelde systeem.
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fig. 10.25 Verstoring en foutsignaal in het geregelde systeem.
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Duidelijk is in fig. 10.25 te zien , dat tengevolge van de dode
tijd in het meetsysteem, het foutsignaal vertraagd teruggeregeld
wordt.

2. Meting van de variantiereduktie.

Voor de meting van de variantiereduktie wordt een reflektievlak
sinusvormig bewogen in de waterbak.
Het meetschema is weergegeven in fig.10.26.
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fig.10.26 Meetschema voor de meting van de variantiereduktie.
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In fig.10.21 worden de gemeten beweging en het foutsignaal

achtereenvolgens in ongeregelde- en geregelde situatie weergege

Yen.

HEWLETT-PACKARD -

-t

fig. 10.21 Weergave variantiereduktie.

De tijdkonstante van het signaal is 1.6 s. Volgen vgl.9.21 is de

bijbehorende variantiereduktie gelijk aan 0.09.

De gemet en variant ieredukt ie is ca. O. 1.

--------------------------------
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11. Vergelijkin~ van het gerealiseerde korrelatie meetsysteem
met het lineair FM systeem.

Beide systemen zullen op 5 punten vergeleken worden.
Te weten:

11.1 Meetnauwkeurigheid bij niet bewegende reflektor.
11.2 Meetfout tengevolge van de Dopplerverschuiving.
11.3 Dynamisch bereik.
11.4 Informatie weergave
11.5 Instrumentatie behoefte.

11.1 Meetnauwkeurigheid bij niet bewegende reflektor.

Bij het lineair FM systeem wordt gebruik gemaakt van een pario
diek zendsignaal. Hierdoor zal het ontvangstsoektrum een dis
kreet karakter hebben ( zie ook de noot aan het einde van de be-.
spreking van dit onderdeel ).
De rnaximale fout ( AR ) in de bepaling van de afstand van het
reflektievlak tot de transducer, vanwege dit diskrete spektrum,
is door Slenders ( lit. 1 ) afgeleid. De formulelering van deze
fout luidt:

AR = c/4~F

c = geluidssnelheid.
of = frekwentiezwaai van het lineair FM signaal.

Bij het korrelatiesysteem wordt de fout middels de looptijd
onzekerheidskonstant G.e(o) = 1/2Be+.f bepaald.
Er geldt:

0t'(O) = 2AR/c

of oR = c/4BeH

Aangezien de effektieve bandbreedte van het lineair FM signaal
gelijk is aan de frekwentiezwaai ( zie par.1.2.3 ) is de meet
nauwkeurigheid van beide systemen in orincipe gelijk.
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Echter doordat bij het lineair FM systeem ( zie lit 2 ),

- de totale bandbreedte van de transducers niet ~ebruikt kan
worden, vanwege de dan optredende ontoelaatbare AM,

- een wee~funktie voor de onderdrukking van de zijlobben van
de 0 Hz respons toegepast moet worden,

is de meetnauwkeurigheid van het korrelatiesysteem groter dan
van het lineair FM systeem.
Voor

B~, van het lineair FM systeem = 1 MHz
B~H van het korrelatie systeem = 2 MHz
Een topverbreding van de sincfunktie, door een cos we
~in~, met een faktor 1.6,

zal de meetnauwrigheid van het korrelatiesysteem een faktor 3.2
groter zijn dan van het lineair FM systeem.
Ter illustratie wordt in fi~. 11. 1 voor beide systemen een waar
neming van een· 2 mm dik persoex plaatje getoond.

fig.l 1. 1 Waarnemin~en van een 2 ~m dik perspex plaatje met resp.
het lineair FM systeem en het korrelatiesysteem.

noot: Bij tegenwoordige wiskundi~e spektraal analyse methoden,
zoals de Fast Fourier Transform, wordt vaak een oeriode
van het signaal geanaliseerd. Het soektrum van dit signaal
is een kontinu spektrum, zodat in het geval van het line
air FM signaal de top van de sinc-funktie bepaald kan wor
den. De onzekerheid in het bepaling van de top van de sine
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funktie en daarmee van de plaats van het reflektievlak is
van dezelfde orde van grootte als de fout, die gemaakt
wordt bij bepaling door rniddel van het diskrete spektrurn.
I rnmers

Id ~ l/Ts

T s = mee t t i j d

( Heisenberg relatie )

Er geldt: 4t Ts f~ /~F = 1/4F

Tevens is 4.R = ore/2 ~ c/2c)f".

11.2 Meetfout tengevolge van de Dooplerversehuiving.

Bij het lineaire FM systeern is, voor een niet bewegende reflek
tor, het frekwentieversehil tussen zend- en ontvangstsignaal een
maat voor de afstand tussen transducer en reflektievlak. Bij een
bewegende reflektor ondervindt het ontvangstsignaal, vanwege het
Dopplereffekt, een extra frekwentieverschuiving. Zonder voorken
nis zijn beide bijdragen niet van elkaar te onderscheiden.
Door Mientki ( lit.2 ) is afgeleid, dat bij een bewegende re
flektor de momentane verschilfrekwentie ( f.,) tussen zend- en
ontvangstsignaal de volgende is:

k = ~F/T : frekwentiedeviatie

d = 2v/c = fJ./f o

v snelheid van de reflektor
fei Doppler frekwent ie

De eerste term ( gewenste term) geeft het frekwentieverschil
evenredig met de afstand tot het reflektievlak als funktie van
de tijd weer, terwijl de tweede term ( foutterm ) het frekwentie
verschil vanwege het Dopplereffekt als funktie van de ti:d weer
geeft. De fout in de afstandsbepaling, tengevolge van deze fout
term bij het lineair FM systeem wordt hieronder beoaald, voor de
volgens lit.2 voorkomende vaatwandsnelheid van 5 cm/s.
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( f o = 4MHz. kT = 4 F = 1 MHz, T = 20 ms

De frekwentieverschuivin~ ( Af) van de foutterm is:

Af = d(f + kt)...o.>t = fei Ifo (fo + fo 18) = 9/8 fei

= 9 18 ( 2 v f o Ie)

= 300 Hz ( fei. = 267 Hz )

Deze frekwentieverschuiving ko~t overeen met een afstand (AR)

van:

6R = Atc/2 = ofc/2k = 4.5 m'll

Hieruit blijkt, dat de nauwkeuri~heid van de afstandsbepaling,
voor hogere vaatwandsnelheden, zeer beperkt is.

Bij het korrelatiesysteem resulteert korrelatie met een, door
het Dopplereffekt, verschoven spektrum in een verla~ing van de
amplitude van de korrelatiefunktie. De genormeerde amolitude van
de korrelatiefunktie als funktie van het Dooolereffekt wordt
aan~egeven in vgl.7.42. Voor de, in bovenstaand voorbeeld ~ege

ven, Dopplerverschuiving van 267 Hz geeft dit een amplitude van
de korrelatiefunktie gelijk aan:

. 1.
exp[-(ftfd 10') ] = 0.998

De amplitude verlaging tengevolge van het Dopplereffekt blijkt
zeer gering te zijn.

11.3 Dynamisch bereik.

Bij het lineaire FM systeem wordt de informatie bevattende ver
schilfrekwentie verkregen door synchrone demodulatie van het
ontvangstsignaal.
Een goede synchrone-demodulator heeft een dynamisch bereik van
ca. 80 dB. Dit dynamisch bereik wordt in de praktijk niet ge
haald, vanwege de beperkte signaal-ruisverhouding van het zend
signaal ( zie lit.2 ).
Echte signaal-ruis metingen zijn niet verricht. Het dynamisch
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bereik is gerefereerd aan de O-Hz responsie. Ten oozichte van
deze O-Hz responsie is een dynamisch bereik van ca. 40 dB ge
meten ( 1it.2 ).

Het dynamisch bereik van het korrelatiesysteem, met een korrela
tietijd van 1 ms, is 33 dB (zie par.l0.l).

Het lineair systeem is in dit opzicht superieur aan het korrela
tiesysteem.

Bij deze vergelijking van het dynamisch bereik van beide syste
men kan opgemerkt worden, dat de aard van het ruissignaa1 van
hetkorre1atiesysteem veel algemener kan zijn, dan voor het 1i
neair FM systeem. Bij het FM systeem dient de ruis te bestaan
uit ongewenste reflektiesignalen, terwijl bij het korrelatiesy
steem de ruis een algemeen stoorsignaal, uiteraard ongekorre
leerd met het ontvangstsignaal, mag zijn.

11.4 Informatie weergave.

Bij de, voor het lineair FM systeem, ontwikkelde real time spec
trum analyser ( lit.35 ) is over een meetgebied van 12.5 mOl 010

mentane informatie beschikbaar. Dit meetgebied kan in stappen
van 7.5 m~ over de totale range van 62.5 mOl verschoven worden.
Bij gebruik van de aangeschafte real time FFT spectrum analyser
van HP is om de 200 ms, over de totale meetrange, informatie be
schikbaar. Voor real time weergave is de rekentijd van deze FFT
analyser te lang en daarom ongeschikt. Met hoge investeringen
zijn snellere analysers verkrijgbaar.

Bij het korrelatiesysteem- is, bij eenoptimale meetnauwkeurig
heid, informatie over een kontinu instelbaar meetbereik van
10 mOl mogelijk. Dit meetbereik kan, met verlies aan meetnauwkeu
righeid, will~keurig uitgebreid worden.
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11.5 Instrumentatie behoefte.

Bij het lineair FM meetsysteem vergt de signaalbron een uitge
breide instrumentatie. Daar de signaalbron de beperkende faktor
van het dynamisch bereik vormt ( lit.2 ), zal een verbetering
van het systeem een onevenredige uitbreiding van de instrumenta
tie van de signaalbron tot gevolg hebben.
Een tweede veel instrumentatie c.q hoge investeringen vragend
deel van het systeem is de real time sprectrum analyser.

Bij het korrelatiesysteem vormt, naast de vertra~ingslijn, de
korrelator het meest instrumentatie vragende deel van het meet
systeem. Bij verbetering van het systeem zal ook hier onevenre
dig veel instrumentatie vereist zijn.

--------------------------------
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12. Konklusies en suggesties.

De motivering tot de uitvoering van dit onderzoek, naar de moge
lijkheden van het met een korrelatietechniek bepalen van afstan
den in menselijk weefsel, is voortgekomen uit de gekonstateerde
beperkingen van het eerder, voor de bepaling van die afstanden,
ontwikkelde lineair FM meetsysteem.
Deze beperkingen van het lineair FM systeem zi~n:

1 Het te geringe dynamisch bereik van het systeem.
2 De fout in de bepaling van de afstand bi~ bewegende reflekto

ren tengevolge van het Dopplereffekt.

Voor het gerealiseerde korrelatiesysteem kan ten aanzien van
deze beperkingen het volgende opgemerkt worden.

Het dynamisch bereik van het gerealiseerde korrelatiesysteem
is zeker niet groter dan van het lineair FM~systeem.

Het dynamisch' bereik van het korrelatiemeetsysteem kan ver
groot worden door verlenging van de korrelatieti~d c.q. uit
breiding van he.t aantal korrelatiepunten.
Verlenging van de korrelatieti~d kan gebeuren door toepassing
van een parallel korrelatietechniek. Deze techniek vraagt ech
ter'een zeer uitgebreide instrumentatie ( zie hfdst.5 ).
De maximaal toegestane korrelatieti~d, vanwege de dynamika van
de meting, kan dan 100 ms zi:n. Dit resulteert im een dyna
Misch bereik van 53 dB.
Uitbreiding van het aantal korrelatiepunten kan gebeuren met
een "ensemble" korrelator. Hierbi~ worden de beide te korrele
ren signalen voor een vertragingsti~d op verschillende ti:d
stippen gelijktijdig gekorreleerd. Evenredig met de wortel
uit het aantal korrelatiepunten wordt het dynamisch bereik
vergroot. Onbeperkt uitbreiden van het aantal punten is niet
mogelijk, daar dan de vertraging tussen meting en het verkri~

gen van de informatie zeker voor de regeling ontoelaatbaar
groot wordt.

2 De fout tengevolge van het Dopplereffekt treedt bij het kor
relatiesysteem in het geheel niet op. Enerzi:ds door de toe
passing van een regeling, anderzi:ds door de karakterisering
van het zendsignaal, waardoor het effekt van de Dopplerver
schuiving geminimaliseerd wordt.
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Verder kan nog opgemerkt worden, dat het korrelatiesysteem ten
opziehte van het 1ineair FM svsteem ongeveer een drie~aa1 hogere
reso1utie heeft.

Hoewe1 een dee1 van de beperkingen van het 1i~eair FM systeem
opgeheven is, moet, aangezien voor een meetrange van 5 em een
dynamiseh bereik van minimaa1 60 dB vereist is, de vo1gende kon
k1usie getrokken worden:

Gezien het te geringe dvnamiseh bereik is het korre1atiemeetsy
steem, bij een ref1ektieteehniek, niet gesehikt, om met behu1p
van kontinu u1trage1uid, afstanden in mense1ijk weefse1 te
meten

Suggesties

Aangezien het korre1atiemeetsysteem bij voorkeur gesehikt is om
signaa1 uit ruis te extraheren, is dit meetsysteem, mijns in
ziens zeer gesehikt voor toeoassingen, waar zeer geringe sig
naa1-ruisverhoudingen te verwaehten zijn.
Hierbij denk ik in de eerste p1aats aan de, a1 dan niet met kon
tinu u1trageluid werkende, transmissieteehniek. De gewenste
100ptijdinformatie kan, bij een over het a1gemeen zeer 1a~e sig
naa1-ruisverhouding, met het korre1atiesysteem geextraheerd wor
den.
In de tweede p1aats denk ik aan toepassing van het korre1atiesv
steem in een pu1s-ref1ektieteehniek. De moge1ijkheid tot sprei
ding van het uitgezonden vermogen en de eigensehap van het kor
re1atiesysteem om signa1en uit de ruis te kunnen extraheren
reehtvaardigt bij toepassingen waar of met een gering vermogen
of met grotere meetbereiken gewerkt moet worden, deze, ten 00
ziehte van een ou1steehniek meer instrumentatie vragende, teeh
niek.

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



-156-

13. Literatuur

I. Slenders, Th.C.
Onderzoek naar de bruikbaarheid van frekwentie-gemoduleerd
ultra~eluid voor diameterbepaling van bloedvaten.
Afstudeerraooort THE, Afdeling der Elektrotechniek,
vakgroep Meten en Regelen.
Eindhoven 1979.

2. Mientki, S.P.J.M.
De bruikbaarheid van lineair frekwentie gemoduleerd ultra
~eluid, met laag-frekwent signaalbewerking, bij de diameter
bepaling van bloedvaten.
Afstudeerrapport THE, Afdeling der Elektrotechniek,
vakgroep Medische Elektrotechniek,
Eindhoven 1931.

3. Lange, F.H.
Korrelationselektronik.
VEB Verlag Technik,
Berlin 1959.

4. Butterweck, H.J. en Versfeld, L.R.G.
Grondslagen van de moderne optica.
Kollegediktaat THE, Afdeling der Elektrotechniek,
vakgroep Theoretische Elektrotechniek,
Eindhoven 1980.

5. Berkowitz, R.S.
MODERN RADAR, analysis, evaluation, and system design
John Wiley & Sons, Inc,
New York, London, Sydney 1965.

6. Borden, P.G., Joly, R. and Kino, G.S.
Correlation with storage convolver.
1976 Ultrasonics Symoosium Proceedings,
IEEE Cat. ·'76CHI120-5SU po.348-351.



-157-

7. Ralston, R.W., Caferelle, J.H., Reible, S.A. and Stern, E.
Improved Acousticelectric Schottky-Diode/LiNb03
Memory Correlator.
1977 Ultrasonics Symposium Proceedin~s,

IEEE Cat. #77CH1264-1SU op.472-475.

8. Bensch, J.U.
Roles of SAW and CCD in current spread spektrum
communications systems.
1977 Ultrasonics symposium Proceedin~s,

IEEE Cat. #77CHI264-1SU po.505-510.

9. Williamson, R.C.
Case studies of successfull Surface-Acoustic-Wave devices.
1977 Ultrasonics Symposium Proceedin~s,

IEEE Cat. #77CH1264-1SU.

10. Holland, M.G. and Clairborne, L.T.
Practical Surface Acoustic Wave Devices.
Proceedings of the IEEE,
vol. 62, no.5, may 1974.

11. Bird, G. J .A .
Radar Precision and Resolution.
Pentech Press,
London 1974.

12. Cook, C.E. and Bernfeld, M.
Radar Signals, an introduction to theory and aoplication.
Academic Press,
New York, London 1967.

13. Eykhoff_, P.
Stochastische signaaltheorie.
Kollegediktaat THE, Afdeling der Elektrotechniek,
vakgroep Meten en Regelen,
Eindhoven 1976.

14. Brockelsvy, C.F., Palfreeman,J.S. and Gibson, R.W.
Ultrasonic Delay Lines.
Iliffe books LTD,
London 1963.

'\.



-158-

15. Mc.Ke~ghen, R.E. and Buchin, M.P.
New Technigues for dynamically variable electronic delays
for real time ultrasonic imagin~.

1977 Ultrasonics Symposium Proceedings,
IEEE Cat. #77CH1264-1SU po.250-255.

16. Manes, G.F.
Experiments on variable delay and time base variation
using a programmable SAW device.
1977 Ultrasonics Symposium Proceedings,
IEEE Cat. #77CH1264-1SU 00.619-622.

17. Man~s, G.F., Atzeni, C., Susini, C and Somer, J.C.
A new delay TechniquE with application to ultrasound
phased-array imaging- systems.
Ultrasonics,-september 1979 po.225-229.

18. Amelio, G.F.
Charge-Coupled Devices.
Scientific American, 230, 22-31, february 1977.

19. CCD 321 M Video Delay Module,
cha~ge coupled device.
Fairchild Camera and Instrument Corooration 1977.

20. Arts, M.G.J.
On the instantaneous measurement of bloodflow
by ultrasonic means.
T.H.rapport 71-E-20.,
Eindhoven 1971.

21. Woodward, P.M.
Probability and Information Theory,
with Aoplications to Radar.
McGraw-Hill,
New York 1953.

22. Klauder, J.R., Price, A.C., Darlington, S. and
Albersheim, W.J.
The Theorie And DesiGn of Chiro Radars.
Th Bell syteem Technical Journal,
volume XXXIX July 1960 pp.745-808.



-159-

23. Ti~mermans, J.A.J.
Het meten van de ~eluidssnelheid met behulp van amplitude
gemoduleerd ultragluid.
Afstudeerrapport THE,. Afdelin~ der Elektrotechniek,
vakgroep Meeten en Regelen,
Eindhoven 1978.

24. Craig, S.E., Fishbein, Wand Rittenbach, O.F.
Continuous-Wave Radar with High Range Resolution and
Unambi~ious Velocity Determination.
IRE Transactions on Military Electronics,
Vol. Mil-6 2 ( Aoril 1952 ) pp.153-161.

25. Elias, C.M. and Moran, T.J.
A pseudorand]m binairy noise NDE ultrasonic correlation
system.
1978 Ultrasonics Symposium Proceedings;
IEEE Cat. #78CHI344-154 pp.31 1-315.

26. McKeighen, R.E. and Euchin, M.P.
New techniques for dynamicall~ variable electronic delays
for real time ultrasonic imaging.
1977 Ultrsonics Symposium Proceedings,
IEEE Cat. #77CH1264-1SU 00.250-255.

27.

'\.

Newhouse, W.L., Lecong, P., Fergason, E.S. and Ho, C.T.
On increasin~ the range of pulsed Doppler systems for blood
flow measurement.
Ultrasound in Med. & Biol., 6, 233-237, 1980.

28. Van der Grinten, P.M.E.M. en.Lenoir, J.M.H.
Statistische procesbeheersing.
Het Spektrum B.V.,
Utrecht / Antwerpen 1973.

29. Ball, G. A.
Korrrelationsmessgerate.
V.E.B. Verlag Technik,
Berlin 1959.



-160-

30. Robinson, J.F.
Videotape Recording.
Focal Press,
London and New York 1975.

31. Shinskey, F.G.
Proces Control Systems.
Mc.Graw-Hill book company,
New York, San francisco, Toronto, London and Sydney 1967.

32. Eykhoff, P.
System-Identification.
John Wiley & Sons,
London, New York, Sydney, ~oronto 1974.

33. Randeraat, J.v.
Piezo-electric Ceramics.
Philips Application Book.

34. Verstraelen, B.J.A.
Een logaritmische converter in integrated
circuit uitvoering.
Afstudeerrapport, Afdeling der Elektrotechniek,
Vakgroep Elektronische Bouwstenen,
Eindhoven EEA/130/74.

35. Klein Haneveld, M
Aanzet tot een mogelijke instrumentatie van de diameter
bepaling van een bloedvat met behulp van ultr~geluid.

Afstudeerrapoort, Afdeling der Elektrotechniek.
Vakgroep Meten en Regelen,
Eindhoven 1977.

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



-161-

14. Nawoord.

De afstudeeropdracht, met dit verslag als verantwoording, is
uitgevoerd binnen de onderzoekslijn "ultrasone meettechnieken"
van de vakgroep Medische Elektrotechniek.
Aangezien ik reeds jaren werkzaam ben, vooral op het gebied van
de instrumentatie, binnen deze onderzoekslijn vormde de afstu
deeropdracht, daar het een kombinatie van theoretische systeem
ontwikkeling en praktische instrumentatie betrof, een uitdaging.
Oat de vakgroep mij in staat gesteld heeft deze afstudeerop
dracht in het verlengde van de werksituatie uit te kunnen voeren
waardeer ik zeer .
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