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O. Samenvatting
================

In dit verslag wordt een echografie systeem beschouwd, dat gebruik

maakt van akoestische golven. Het systeem is bedoeld om op onbloe

dige wijze de diameters van bloedvateo te bepalen. In tegenstelling

tot de meest gebruikeli'jke echografie systemeo voor medische toe

passingen (puls-echografie), zendt dit systeem kontinu akoestische

golven uit. Om toch de benodigde,afstandsinformatie te.verkrijgen

wordt de frekwentie van de akoestiscl:1e golf (periodiek) lineair in

de tijd gevari~erd. Door vermenigvuldiging van het uitgezonden met

het ontvangen signaal, wordt een laagfrekwent signaal (gedemoduleerd

signaal) verkregen. Het frekwentiespektrum van dit signaal bevat de

informatie omtrent de afstanden tussen. de zender / ontvanger en de

reflektoren.

8ij deze meetmethode zijn een aantal problemen gesignaleerd, die

besproken,worden in dit.verslag.

Als eerste blijkt, dat een kleine afwijking van de lineairiteit,

waarmee de frekwentie vao het.uitgezonden signaal:vari~ert, een

grote.invloed heeft op het frekwentiespektrum van het gedemodu

leerde signaal. oit effekt beperkt in ernstige mate de dynamiek van

het systeem. De lineairiteit zal slechts met veel moeite verbeterd

kunnen worden •.

Het tweede probleem wordt gevormd door de akoestische overspraak

tussen de zender en de ontvanger. De overspraak beperkt eveneens

de dynamiek van het systeem. De overspraak kan met bekende tech

nieken gereduceerd, maar niet ge~limineerd worden.

Het. derde probleem doet zich voor bij dynamische metingen (slag

aders). Ten gevolge van het ooppler-effekt, kan eeo fout optreden,

die enkele malen groter is dan de statische nauWkeurigheid van,het

systeem. oeze fout kan relatief.kleiner gemaakt worden, maar.dit

g~at ten koste van de resolutie van het systeem.

Als de lineairiteit, waarmee de frekwentie van het uitgezonden sig

naal varisert, verbeterd kan worden, is het systeem voor statische

metingen kwalitatief vergelijkbaar met een puls-echogrrafi~ systeem.
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1. Summarl
============-

This report deals with an echographic system, wich uses acoustic

waves. The system is meant to determine in an unbloody way the

diameters of blood-vessels. In contrast to the most commonly

used echographic systems in medical diagnosis (pulse-echographic

systems), this system sends acoustic waves continuously. In order

to find the necessary information about the distance, the frequency

of the acoustic wave is swept (periodically) linear in time. By

multiplication of the transmitted en received signals, a low

frequency signal (demodulated signal) will be obtained. The

frequency spectrum of this signal contains the information about

the distances between the transmitter/receiver and the reflecting

objects.

Some problems occur through this method of measuring, which will

be revi.ewed in this report.

At first it appears that a small deviation of the linearity, in

which the frequency varies, has a great influence-on the frequency

spectrum of the demodulated signal. This effect limits seriously

the dynamic range of the system. Improving the linearity will be

a diffi cul.t matter.

The second problem is the acoustic leakage between the transmitter

and the receiver. The leakage also limits the dynamic range of the

system. This leakage can be reduced by known methods, but not be

eliJ1linated..

The third problem appears in dynamic measurements (arteries). In

consequence of the Doppler effect an error may occur, Which is a

few times greater than the static accuracy of the system.

Relatively, this error can be reduced, but this effects the

resolution of the system in a negative sense.

If the linearity, in which the frequency of the transmitted

signal is swept, can be improved, this system will be of equal

quali ty (in static measurements) as a pulse-echographic system.
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3.1 Histori e
=============

Binds enige jaren worden binnen de afdeling der £lektrotechniek van

de THE de mogelijkheden van ultrageluids meettechnieken voor de toe

passing i-n de medische diagnostiek onderzocht. Tot- voor kort (juni

1980) -gebeurde di t onderzoek in - de vakgroep ER, doch sinds de oprich

ting van de vakgroep EME (Medische Elektrotechniek) ~s dit onderzOeks

gebied verplaatst naar deze vakgroep.

Ook dit afstudeeronderzoek is gericht op de ontwikkeling van een ultra

geluids meettechniek voor de toepassing in de medische diagnostiek.

Met name betreft het hier de bepaling van diameters van bloedvaten op

onbloedige wijze. Het uiteindelijke doelis de bepaling van de bloed

flow door een bloedvat. Om tot di t doel te komen is -in de vakgroep

reeds een ul trageluids bloedsnelhei dsmeter ontwikk eld.

De ultrageluids technieken berusten op hetzelfde principe (echogra

fie) als de radar-techniEken en desubsone-technieken. Een golf

plant zich met een bekend veronderstelde snelheid voort, reflek-

teert aan vlakken waar een verandering van de karakteristieke im

pedantie optreedt en wordt weer opgevangen. Het tijdsverschil tus-

sen de uitgezonden en de ontvangen-golf-is-nu een'maat voor de af

stand tot de reflektor~ Bij de radar technieken wordt gebruik gemaakt

van elektromagnetische golven, bij de ultrageluids- en subsone-tech

nieken van akoestische golven. Door kontinu een identieke golf ui t

te zenden is niets te detekteren, immers er zit kop noch'staart aan

de golf. De golf moet dus op de een of andere manier gekodeerd worden.

De meest eenvoudige'manier van kodering (en ook van dekodering)' is

het 'uitzenden van een kort golftreintje (puls-echografie). Oe loop

tijd van het golftreintje is nu immers direkt te meten. Tot het einde

van de tweede wereldoorlog was dit zelfs de enige methode die prak

tisch realiseerbaar was~ In de loop der jaren zijn talrijke koderings

methode bedacht en onderzocht. Helaas zijn de meeste resultaten niet

toegankelijk voor personen' ui t de burgermaatschappi-j.
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In di t onderzos< wordt het signaal gekodeerd, door de frekwentie

van het signaal lineair met de tijd te vari~ren. Deze methode van

koderen is in de radar-technologie bijzonder suksesvol geweest,

omdat de signaal-ruis verhouding beter is dan bij een puls-systeem.

In de radar-technologie vindt dekodering plaats, door de uitgezonden

(lange) golftrein (waarvan de frekwentie linear met de tijd vari~ert)

na ontvangst te komprimeren in de tijd. In ons geval wordt gedeko

deerd door het ontvangen en het uitgezonden signaal met elkaar te

vermenigvuldigen. Er ontstaat zo een laag-frekwent signaal, dat

de benodigde afstandsinformatie bevat.

Het toegepaste principe kan eenvoudig verklaard worden aan de hand

van figuur 3.2.1. Met een zaagtandvormige spanning wordt een Voltage

Controled Oscillator (V.C.O.) gestuurd. Aan de uitgang van de V.C.O.

onstaat zo een periodis< lineair oplopende frekwentie. Het uitgangs

signaal van de V.C.D. wordt met behulp van een pi~zo-els<trische

transducer omgezet· in een akoestische golf, die zich met een be

paalde snelheid in het medium voortplant.

Zodra de akoestische golf een verandering van de akoestische impe

dantie tegenkomt, zal een deel van de energie in de golf gereflek

teerd worden. De gereflekteerde golf wordt opgevangen en weer omge

zet in een els<trisch signaal. Het ontvangen signaal is ~wa vorm iden

tis< met het ui tgezonden signaal, echter een bepaalde tijd (evenredig

met de afstand tot de refls<tor) vertraagd ten op zichte van het uit

gezonden signaal. Dmdat de frs<wentie lineair oploopt zal het fre

kwentie-verschil tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal

gedurende het grootste deel van een periode konstant zijn.

Met behulp van synchrone detektie en laagdoorlaat-filtering wordt nu

deze verschilfrs<wentie (meerdere verschilfrekwenties indien er meer

dere reflektoren aanwezig zijn) erui t geselekteerd.

In fig. 3.2.2 is het frekwentieverloop van het uitgezonden, het ont

vangen en het gedemoduleerde signaal afgebeeld, voor het geval dat

er slechts ~~n refls<tor aanwezig is. In de praktijk zal de vertra

gingstijd ('( ) ({2DD }Jsec.) veel kleiner zijn dan de periodetijd Ta
(2Dmsec.), zodat bijna kontinu de verschilfrs<wentie aanwezig is.
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3.3 Gebruikte symbolen
=======================

t

t max

t res

Tm

tijd

maximaal te detekteren looptijd

resolutie

vertraging van de vertragingslijn

looptijd tot een reflektor 'en'terug

periodetijd van de zaagtand

meettijd

f = w / ~.~

Af = 6W I ~.1t

f = W x 12.'fr'
Z

f = wo...~ I~."'((
ont

fa = W o /".'tf'

f = w-k..... 1~·1l'dem

f max

8

e fasehoek

fas eho ek op t

frekwentie

frekwentiezwaai

frekwentie van het ui tgezonden signaal

frekwentie van het ontvangen signaal

resonantiefrekwentie van de transducer

gedemoduleerde frekwentie

maximaal waar te nemen frekwentie

bandbreedte

a
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Sz uitgezonden signaal

Sont dntvangen signaal

5
dem

gedemoduleerde signaal

V. ingangsspanning
~n

V
uit

uitgangsspanning

J (x) : n-orde Bessel-funktie
n

a,A,«,b,c,d,n,x : diverse ko~fficienten
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Allereerst wordt in dit hoofdstuk het frekwentiespektrum van het

gedemoduleerde signaal berekend. Enerzijds wordt dit gedaan opdat

dit verslag een op zich zelf staand geheel vormt, anderzijds omdat

hier een andere berekeningswijze wordt toegepast (die uiteraard

hetzelfde resultaat oplevert)~ dan die gehanteerd is door Slenders

(Ii t. 12). Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van ongewenste

AM- en FM-modulatie op het gedemoduleerde signaal. Het was name

lijk bekend, zie het verslag van Aerssens (lit. 1), dat met name

de ongewenste FM-modulatie, een grate invloed heeft. Hierover

zijn echter nag geen kwantitatieve uitspraken gedaan. Als laatste

onderwerp van dit hoofdstuk komen de eigenschappen van het systeem

aan de orde en wordt de keuze van de parameters gemotiveerd.

Voor de berekening van het frekwentiespektrum van het gedemoduleerde

signaal kan uitgegaan worden van de analytische omschrijving van het

zendsignaal en kunnen de in het systeem voorkomende bewerkingen,

zoals vertraging, synchrone detektie en laagdoorlaat-filtering

hierop toegepast worden. Deze methode is bijvoorbeeld toegepast

door Aerssens (lit. 1).

Er kan echter oak uitgegaan worden van fig. 3.2.2, waaruit direkt

sen analytische omschrijving van het gedemoduleerde signaal afge

leid kan worden, namelijk:

S (t) = P (1:). c.~ (2 0 '11' .A~ .1'~.-\: -t eo)
dem irn 1" .

(4.1.1)

Hierin stelt PT (t) een rechthoekpuls voor met hoogte 1 en breedte
m

T • Eerst wordt het frekwentiespektrum van €l€ln periode bepaald, om
m

dat dit meer inzicht verschaft. Voor het frekwentiespSktrum van dit

signaal wordt dan met behulp van Fourier-transformatie gevonden:
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In fig. 4.1.'1 is het positieve deel van dit spektrum weergegeven.

Dit is het spektrum zoals dat bijvoorbeeld met behulp van (onge

wogen) Fast Fourier Transform (F. F. T.) bepaald wordt.

fig. 4.1.1 positieve deel van het frekwentiespektrum van 1 periods

De periode van de sine-funk tie is afhankelijk van de afstand tot

het reflek terende objek t, immers

T = T - tm a

Door nu een maximale afstand, en dus een maximale vertragingstijd

~ te defini~en en gating van het gedemoduleerde signaal toe
La,max
te passen, geldt voor de meettijd T (waarover het frekwentie

m
spektrum bepaald wordt) altijd:

T
m T-t'a,max (4.1.4)

De vorm van de responsie is nu onafhankelijk van de afstand tot

het reflek terende objek t.
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Nu kunnen we nag het frekwentiespek trum bepalen over meerdere perio

den (theoretiseh gezien over een oneindige lange tijd). Deze respon

sie verkrijgen we als we een stationaire reflektor detekteren met

bijvoorbeeld een smalleband-speetrumana~yser. Het gedemoduleerde

signaal kunnen we dan als volgt sehrijven:
~

Sd' (t) = Sd (t)~ ~ 6 (t - nJ)
em em n ..-eo

Het frekwentiespektrum van di t signaal kan nu eenvoudig berek end

worden, uitgedrukt in het oorspronkelijke frekwentiespektrum luidt

het resul taat:

Dit spektrum bestaat uit een aantal diskrete spektraallijnen met

als omhullende weer de sine-funk tie. De afstand tussen de spek

traallijnen (1/T) is kleiner dan de periode van de sine-funktie (1/T ).
m

De plaatsing van de spektraallijnen onder de sine-funk tie is af-

hankelijk van de plaats waar het maximum van de sine-funk tie op

treed en dus afhankelijk van de afstand tot de reflektor. In fig.

4.1.2 zijn twee mogelijke frekwentiespektra getekend.

",I ,

" , ,/"~ "
I •

I ' I "I ' I \, , I \

" I ~
" J \
'I I \

t I ,' •

....... " , ... -, I I ....... " ...
. l' "" 0 I,'

-+-__~......&.......~L...-...l..:_L...-_....L__"'-/......._ •.K.~--_• • T -f-.:llL..-~-_L...-_"""_"""'_-'_.....Il""'+~

fig. 4.1.2 enige frekwentiespektra over meerdere perioden
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4.2 Invloed van ongewenste FM-modulatie
========================================

Om de invloed van ongewenste FM-modulatie te bekijken, wordt op de

lineaire modulatieterm een vervormings-komponent gesuperponeerd.

Deze vervormings-komponent is een harmonische funktie met een hoek

frekwentie ~ en een relatieve amplitude a. In fig. 4.2.1 is de
v

momentane frekwentie van het uitgezonden signaal voor de onvervormde

en de vervormde situatie weergegeven. Iedere andere vervormingsfunk

tie kan ontbonden worden in een Fourier~reEks en vervolgens kan

iedere frekwentie-komponent volgens onderstaande methode aangepakt

worden.

......;..------f-------+....t
_-'f\'n
T

I
I
I
I
I------- --'---,
I
I

.....l...__,....-__-I-- ----I.~t

- T....
T

fig. 4.2.1 a) momentane hoekfrekwentie van het onvervormde signaal

b) momentane hoekfrekwentie van het vervormde signaal

Uit fig. 4.2.1 kan eenvoudig afgeleid worden, dat voor de momentane

frekwentie van het uitgezonden signaal geldt:

w (t) = W o i' Id. + o..AW. s4ol'\ wV '-\:.

z,v (4.2.1)

In formule 4.2.1 is de fasehoek van de vervormings-komponent op het

tijdstip t = 0 weggelaten. Dit veroorz~akt geen wezenlijk verschil

en maakt de formules wat eenvoudiger.

Integratie van formule 4..2.1 levert de momentane fasehoek van het

zendersignaal op. Ook hier wordt de fasehoek op het tijdstip t = 0

weggelaten, waardoor het zendersignaal geschreven kan worden als:
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In het vervolg wordt slechts de aanwezigheid van ~~n reflektor ver

onderstel t, die het ontvangen signaal een tijdsinterval"t' vertraagta
ten opzichte van het uitgezonden signaal. Voor het ontvangen signaal

kan nu geschreven worden:

(4.2.3)

Het gedemoduleerde signaal, dat ontstaat door synchrone detektie van

het uitgezonden met het ontvangen signaal, ziet er als volgt uit:

S-dem, v (t) = sz,v (t) • S t (t)on 1 v

+ term in 2.W
O

(4.2.4)

De term met de frekwentie-komponent 2.~O· wordt eruit gefilterd,

zodat deze term bij het verdere verloop van deze afleiding buiten

beschouwing gelaten kan worden. Om het vervormde. signaal ui t te

kunnen drukken ih het onvervormde signaal, worden de signal en ana

lytisch gemaakt (aangegeven door aksenten). Het analytisch maken

van de signalen is alleen toegestaan, indien de vervorming geen

positieve frekwentie-komponenten naar het negatieve frekwentie

domein moduleert (en omgekeerd). Wat deze uitspraak kwantitatief

voor de parameters inhoudt, is op dit moment nogniet in te zien.

Het vervormde signaal ziet er analytisch geschreven als volgt

uit:

(4.2.5)

Het onvervormde signaal in analytische vorm luidt:

(4.2.6)
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Nu kan het vervormde signaal uitgedrukt worden in het onvervormde

signaal:

6' (-~)dem,v Sdem (t). "'P [- j,;:.- { <OJ w.* - ...,.,-"v,('· T•.)}]

Sdem (t). "'1' ~j"';:'w .""" '"';...... ,"'" w" (~. T./1)]

Van de faktoren uit formule 4.2.7 kan nu de Fourier-getransformeerde

bepaald worden. Door toepassing van konvolutie, wordt dan de Fourier

getransformeerde van het vervormde signaal verkregen. De eerste fak

tor uit formule 4.2.7 levert na Fourier-transformatie de onvervormde

responsie op. De tweede faktor is niet direkt te transformeren. Deze

wordt daarom eerst in een Bessel-reeks ontwikkeld. In formule 4.2.8

is de algemene ontwikkeling in een Bessel-reeks gegeven. In formule

4.2.9 is de Bessel-reeks gegeven, ui tgedrukt in de hier gebruikte

parameters.

~p (i·x.~y) = ~Lx) -tot J~ l") . [ej ·.,·'.! + tl)".e-~·""~l
"'.1 J

~ j.b.~w. Wv.(-I:-t'./2) = Jolb) +

(4.2.8)

met: b

Van formule 4.2.9 is nu wel rechtstreeks de Fourier-getransformeerde

te bepalen, immers de Bessel-funkties zijn (resele) konstanten. De

Fourier-getransformeerde bestaat dus uit een oneindig aantal in fre

kwentie verschoven Dirac-pulsen. Door deze Dirac-pulsen te konvolu

eren met de Fourier-getransformeerde van het onvervormde signaal,

wordt een uitdrukking (formule 4.2.10) verkregen voorde Fourier

getransformeerde van het vervormde signaal.
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•
S' (w) = Jo (\)) • 5 c:I.un (w) +

dem,Y

met b = '.a...o.w • ~(W,,'t'o...'
1.0... 2. J

(4.2.10)

Uit formule 4.2.10 wordt duidelijk, wat voor gevolgen de ongewenste

FM-modulatie heeft. Naast de gewenste responsie verschijnen aan beide

zijden (op afstanden n.W ) oneindig veel andere responsies. In fig.
v

4.2.2 zijn enige 8essel-funkties getekend. Het is duidelijk, dat als

het argument van de Bessel-furi<tie te groat wordt (>1,4 rad.), de

vermeende responsies die het gevolg zijn van de vervorming grater

zijn dan de gewenste responsie.

fig. 4.2.2 enkele eerste orde Bessel-funkties

Voor kleine waarden van de Bessel-funk ties (.( 0,5 rad.), kan de vol

gende benadering worden toegepast:
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J O (x) = 1

J
1

(x) = x/2

J (x) = 0 voor n~ 2
n

Voor het vervormde signaal kan dan geschreven worden:

(4.2.11)

met b = 2.o-.bW • .l>v.,{~) <. O,~ XD..d.
1.4.1., 2

(4.2.12)

Meestal zal de maximale frSkwentie-komponent van de vervorming niet

al te groot zijn, waardoor de sinus-term in formule 4.2.12 vervangen

mag worden door zijn argument:

indien e.v <. 1/ "l',
v

(4.2.13 )

De konstante b uit formule 4.2.12 kan nu benaderd worden door:

(4.2.14)

6 -1Door nu de systeemgegevens (AW = 2.11'.10 rad.sec. en L =a,max
200 ~sec.) in formule 4.2.14 in te vullen, wordt gevonden dat toe-

passing van formule 4.2.12 in ieder geval toegestaan is, indien

voor de maximale relatieve afwijking geldt:

1:\<' 0,'5'
oa 1(.10"1 (4.2.15)

AW·"t'..., .......oc

Om terug te komen op de restriktie, gemaakt bij de aflei ding van

formules 4.2.10 en 4.2.12 (het analytisch maken van de signalen) ,

kan gesteld worden dat formule 4.2.12 geldig is, als het spektrum

3 d' (w+c.v·) geen noemenswaardige bijdrage levert voor negatieveem v
frSkwenties. Formule 4.2.10 is geldig, indien

~ J (b) .6d' (w + n.W ) geen noemenswaardige bijdrage levert
~ n em v

voor negatieve frekwenties. In beide gevallen is het onmogelijk

(en ook niet erg zinvol) om hiervoor kwanti tatieve begrenzingen
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van de parameters aan te geven, aangezien'de restriktie oak sterk

wordt beinvloedt door de vorm van hst signaal Sd' (w). In beideem
gevallen mag gesteld worden dat de afleidingen juist zijn, indien

de vervorming niet al te groat is.

Om de invloed van ongewenste AM-modulatie te bekijken, wordt op de

rechthoekige omhullende van het signaal een vervormings-komponent

gesuperponeerd. De vervormings-komponent bestaat uit een harmo

nische funk tie met een hoekfrekwentie W en een relatieve ampli-
v

tude a. In fig.4.3.1 is de omhullende van het vervormde signaal

weergegeven.

o_'T""
T

-.L...- -1 .....L.~t.

1"",
T

fig. 4.3.1 de omhullende van het vervormde signaal

In de navolgende beschouwing worden twee gevallen onderscheiden. In

het eerste geval onstaat de vervorming in de zender, in het tweede

geval ontstaat de vervorming op de weg tussen de zender en de ont

vanger.

In het eerste geval is zowel het ontvangen signaal als oak het sig

naal waarmee gedemoduleerd wordt, vervormd. Voor het uitgezonden

signaal kan nu geschreven worden:

Indien er slechts ~~n reflektor aanwezig is, die het ontvangen sig

naal een tijdsinterval 1:' vertraagt, geldt voor het ontvangena
signaal:
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Het gedemoduleerde signaal ontstaat nu door vermenigvuldiging van

het uitgezonden signaal (formule 4.3.1) met het ontvangen signaal

(formule 4.3.2), het resultaat luidt:

Sdem, v (t) = S~ l \:) .S% (-\:. - 't'-.)J:I. + ~. C.05 loU.,.. 'teo. -t-~. ~ '.Wv ' (-t - 'to. /2) +L ~ ~

0...~ w....~ + Q..~ W., (t. - 't'a.)] (4. 3. 3 )

Voor het frekwentiespektrum van het gedemoduleerde signaal

geldt nu:

Sdem,v (<..)) =S~ (W){1. +~. CO') wv.l'Q.] +

[5..... ("".w,) + OS..... (w......,')}[~1H-;w....)J ...

r<lo- (v..>-.,"",)", Sa.~ (", ••,w,)}[~ e.-i,"',"''']
+ termen met 2JA'b (4.3.4)

Indien de frekwentie van de vervormings-komponent veel kleiner is

dan de centrale zendfrekwentie (w v« w
O

)' mogen de termen met de

dubbele hoekfrekwentie buiten beschouwing gelaten worden omdat deze

er dan ui t gefil terd worden.

Voor het tweede geval, waarbij de vervorming ontstaat op de weg

tussen de zender en de ontvanger, kan nu op identieke wijze de

responsie berekend worden. Het. resul taat hiervan luidt:

(4.3.5)
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Er kunnen een aantal eigenschappen van het systeem worden afgelei.d,

die in principe onafhankelijk zijn van de technische realisering.

De eigenschappen die het systeem karakteriseren, zijn:

De resolutie en de nauWkeurigheid.

Hoewel dit verschillende grootheden zijn, hebben beide in de

praktijk eenzelfde waarde, vandaar dat in het vervolg alleen

over resolutie gesproken wordt.

De resolutie is een tijds-grootheid en niet zoals vaak be

weerd wordt een lengte-grootheid. Het systeem meet immers

looptijden in een medium, die door een bekend veronderstelde

snelheid van de geluidsgolven in dat medium aan een lengte

grootheid worden gekoppeld.

De resolutie wordt hier gedefini~erd als de 4-dB breedte

van de hoofdlob van de sinc~funktie (zie fig. 4.4.1) •. ' Er

is hier gekozen voor de 4-dB breedte, in plaats van de ge

bruikelijke 3-dB breedte, omdat de 4-dB breedte overeenkomt

met de periodetijd van de sinc-funktie (afs~and tussen de

nulpunten, uitgezonderd de hoofdlob die twee maal zo breed

is) •

~lC\

3.'11'o
__s..._~~_""'_-+-_---I~_~__~""'X

fig. 4.4.1 de 4-dB breedte van een sinc-funktie
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De 4-dB breedte bedraagt in de weergegeven grootheid (fre

kwentie) 1/T (sec:-
1
), waarbij de gevoeligheid van het systeem

2 m
Af/T (sec; ) bedraagt.

Voor de resolutie geldt dus:

t res (sec.) (4.4.1)

Hierin stelt Af en B de frekwent,iezwaai oftewel de band

breedte van het zendsignaal voor.

- De maximaal waar te nemen frekwentie.

De beweging van de reflektor wordt hierbij kwasi-statisch

beschouwd. oit houdt in de eerste plaats in, dat de momen

tane gedemoduleerde frekwentie evenredig is met de momen

tane afstand tot de reflektor (met andere woorden de ooppler

verschuiving is te verwaarlozen). In de tweede plaats.houdt

di t in, dat de momentane frekwentie gedurende €l€ln meetperiode

(T ) konstant mag worden verondersteld.
m

N. B. In het begin van het onderzoek is deze redenering toe-

gepast. Bij een nauwkeurige beschouwing van de parame

ters, blijkt dit een foute benadering te zijn. De

juiste benadering komt in hoofdstuk 8 aan de orde.

Om de gedemoduleerde frekwentie met een nauwjeurigheid van

1/T Hz (overeenkomend met de resolutie van het systeem)
m

te kunnen bepalen, moet de meettijd minimaal T sec. zijn.
m

Aan deze eis wordt dus voldaan. Als nu het sampling theo-

rema van Shannon wordt gehanteerd, geldt voor de maximale

frekwentie (f ) waarmee een reflektor zich mag bewegen:max

f = 1/~:r
max

- Het maximaal bereik.

(sec. -1)

oit moet evenals de resolutie gekarakteriseerd worden als

een tijds-grootheid. De maximale looptijd die zander verlies

van resolutie gedetekteerd kan worden, wordt gesteld op 1 '10

van de meettijd. Hierdoor blijft aan de voorwaarde voldaan,
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dat bijna kontinu de gedemoduleerde frekwenties ten gevolge

van de reflektoren aanwezig zijn. Voor het maximale bereik

geldt dus:

t =-r hoomax (sec. )

De parameters van het systeem worden nu zo gekozen, dat het systeem

optimaal geschikt is voor het gestelde doel, de real-time bepaling

van de diameter van bloedvaten bij de mens.

De resolutie van het systeem, die zo klein mogelijk moet zijn, is

alleen afhankelijk van de frekwentiezwaai (formule 4.4.1). De fre

kwentiezwaai is aan een maximum gebonden door de fysische eigen

schappen van de transducer. De door ons gemaakte transducers hebben

een kwaliteitsfactor Q van 3 ~ 4, waarbij voor de centrale frekwen

tie een keuze gemaakt ken worden ui t 1, 2, 4 en 8 MHz. Men zou de

centrale frekwentie van het systeem zo hoog mogelijk moeten kiezen,

om een zo groot mogelijke bandbreedte te verkrijgen. Echter de dem

ping van biologisch weefsel is afhankelijk van de frekwentie. Voor

frekwenties tussen- 1 en 10 MHz kan men als-vuistr.egel hanteren, dat

de demping omgekeerd evenredig is met de frekwentie en ongeveer
-1 -1 (1 dB.cm .MHz bedraagt deze regel geldt overigens niet voor botten

en biologisch materiaal dat veel lucht bevat, zoals longweefsel, hier

voor geldt een vBel hogere demping).

De keuze is voor ons systeem gevallen op een transducer met een reso

nantiefrekwentie van 4 MHz, waardoor de nuttige bandbreedte ongeveer

1 MHz is. De reflektie van een objekt dat zich op een afstand van

5 cm bevindt zal dan ongeveer 40 dB verzwakt worden. Voor de reso

lutie van het.systeem wordt nu gevonden:

t res = 1 ]-Jsec.

Bij een voortplantingssnelheid van 1500 m.sec;1 (gemiddelde geluids

snelheid in menselijk weefsel) wordt dan omgerekend een afstands

resolutie van 0,75 mm gevonden (men dient zich hier te realiseren

dat het gaat om reflektie-metingen, waardoor een bepaalde afstand

altijd tw~e maal wordt afgelegd)~



waardoor voor de maximaal

bereik gelden:

f = 25 Hz
max

t = 200 )-Is ee.max
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De maximaal waar te nemen frekwentie en het maximale bereik zijn

omgekeerd evenredig respektievelijk evenredig met de meettijd

(formule 4.4.2 en 4.4.3). Hier moet dus in het algemeen een kom

promis gesloten worden, dat zal afhangen van de speeifieke toe

passing. In ons geval gaat het om de dynamisehe bepaling van de

diameter van bloedvaten. Verondersteld wordt dat de tiende harmo

nisehe van de polsgolf nog waargenomen moet kunnen worden, hetgeen

neerkomt op ongeveer 10 Hz. Omdat het sampling theorema van Shan

non een theoretisehe grens aangeeft, moet in de praktijk de meet

tijd korter worden genomen. Hier is gekozen voor een meettijd van

20 msee. (overeenkomend met een h.erhalingsfrekwentie van 50 Hz),

waar te nemen frekwentie en het maximale

De met het maximaal bereik overeenkomende afstand bedraagt 15 em,

waarbij is uitgegaan van een geluidssnelheid van 1500 m.see71•

De maximale afstand is ruim voldoende voor onze toepassing.

N.B. De demping van een reflektie afkomstig van een objekt op

15 em afstand is ongeveer 120 dB, en valt waarsehijnlijk al

buiten het dynamiseh bereik van het systeem.



- 5.1 -

Het systeem waarover dit verslag handelt, is afgeleid van een

principe dat in de radar-technologie veelvuldig wordt toegepast,

namelijk de lineaire FM-echografie met HF-signaalbewerking. Als

eerste wordt daarom in dit hoofdstuk kort ingegaan op het principe

van de lineaire FM-echografie met HF-signaalbewerking. Tevens

worden de eigenschappen van dit systeem bspaald.

Het tweede systeem waaraan in dit hoofdstuk aandacht zal worden

besteed, is de puls-echografie. In de medische ultrageluids

diagnostiek is dit systeem algemeen gebruikelijk, als het gaat om

de bepaling van afstanden en het maken van afbeeldingen. Ook

hiervan een korte beschrijving van het principe en de bepaling van

de eigenschappen.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de systemen die

besproken zijn in dit hoofdstuk vergeleken met het systeem,

waarover dit verslag handelt.

In fig. 5.1.1 is het blokschema getekend van een echografi e-systeem

dat werk t met een lineair frekwentie gemoduleerd signaal en voor de

detektie gebruik maakt van hoogfrekwent signaalbewerking. De zender

geeft een lineair in de tijd oplopende frekwentie af.In wezen is

deze zender gelijk aan de zender die gebruikt wordt bij het systeem

met laagfrekwent signaalbewerking, de periodetijd is echter een

factor 100 kleiner.

8ij de aanwezigheid van ~~n reflektor (het systeem is lineair) krijgt

de ontvanger enige tijd later (evenredig met de afstand tot de reflek

tor) het gereflekteerde signaal toegevoerd. In de ontvanger wordt

door het kompressiefilter, ~~n periode van het signaal in de tijd

gekomprimeerd tot een puls met een kortere duur. De informatie om

trent de looptijd van de akoestische golf is dus in het tijd-domein

aanwezig. Vandaar dat het resultaat direkt op een oscilloskoop kan

worden weergegeven. Een triggerbron, die zowel de zender (zaagtand

generator) als de ontvanger (oscilloskoop) start, zorgt voor een

juiste synchronisatie.
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fig. 5.1.1 Blokschema van het echografie-systeem

Het kompressiefilter zal voor sommigen een wat onbEkend systeem zijn,

vandaar een korte toelichting. Het kompressiefilter is in feite een

dispersief vertragingsfilter, hetgeen betEkent dat de vertraging een

funktie van de frEkwentie is. In dit systeem gaat het am een vertra

ging die lineair afneemt als funk tie van de frEkwentie. De lagere

frEkwenties die aan het begin van een periode worden uitgezonden,

zullen hierdoor meer vertraagd worden dan de hogere frEkwenties aan

het einde van een periode. Het effEkt is als het ware dat aIle fre

kwentiEkomponenten van het uitgezonden (en dus ontvangen) signaal

gEkomprimeerd in tijd aan de uitgang van het kompressiefilter ver

schijnen. Hierdoor ontstaat aan de uitgang van het kompressiefilter

een korte puIs, met een grate amplitude in vergelijking met het ont

vangen signaal (immers de totale energie-inhoud van hetontvangen

signaal blijft in principe behouden).

In fig. 5.1.2 zijn tenslotte de karakteristieke signalen van het

systeem weergegeven, voor respEktievelijk 1 en 2 reflEktoren op ver

schillende afstand.
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fig. 5.1.2 pulskompressiesignalen voor 1 (links) en 2.(rechts)

reflektoren

a) frekwentieverloop van het ontvangen signaal

b) vertragingskarakteristiek van het kompressiefilter

c) omhullende van de gekomprimeerde puIs

In fig. 5.1.2 is de omhullende van het gekomprimeerde signaal
•

schematisch weergegeven, in werkelijkheid wordt de omhullende

beschreven door:

S(t) = A. sin Tf.a.t.(1-lt/Tml)
'TT. B. t

voor Itl < Tm

In deze formule is A een konstante. De afleiding van deze formule

is bijvoorbeeld te vinden in lit. 3, pag. 131' e. v•• Oeze' formule kan

overigens eenvoudig afgeleid worden, formule 5.1.1 stelt namelijk de

omhullende van de auto-korrelatie-funktie van het uitgezonden signaal

voor.

In fig. 5.1.3 is de omhullende van de gekomprimeerde puIs getekend•

•
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Hoe groter het tijdbandbreedte-produkt van het signaal (T .8), hoe
m

meer de funk tie lijkt op een sinc-funktie, waarbij als essenti~el

verschil opgemerkt kan worden de eindige tijdsduur (2.T ) van het
m

signaal s( t).

i S( t)
4 d8 breedte

--'*I~-

fig. 5.1.3 de omhullende van een gskomprimeerde puIs

De resolutie (t ) van dit systeem wordt bepaald door de 4-d8 bandres
breedte van het signaal S(t), waarvoor geldt:

t = 1/8res (sec.)

De maximaal te volgen frskwentievariatie (fmax ) is gelijk aan de

halve herhalingsfrskwentie (Shannon):

f max = 1/2T
m (Hz) (5.1.3)

Het maximale bereik, waarbinnen ~~nduidig gemeten kan worden is

,geli jk aan de meetti j d:

t = Tmax m (sec. )

Looptijden groter dan t max worden gedetskteerd "modulo t max", waar

door dubbelzinnigheid kan ontstaan.
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5.2 Principe van puls-echografie
================================

Het blokschema van een puls-echografie-systeem is afgebeeld in fig.

5.2.1. Door de pulsgenerator wordt een smalle puIs (in principe een

Dirac-puIs) opgewekt, welke de transducer' (LC-kring) in resonantie

brengt. De transducer zal vervolgens een akoestisch puls-treintje

uitzenden, met een momentane frekwentie die gelijk is aan de resonan

tiefrekwentie van de transducer. Bij de aanwezigheid van ~~n reflek

tor (ook dit systeem is lineair) zal de ontvangtransducer het'puls

treintje na enige tijd (evenredig met de afstand tot de reflektor)

opvahgen en omzetten in een elek tris ch sigriaal. Meteen detek tor

wordt de omhullende van het puls~treintje bepaald, die vervolgens op

een'oscilloskoop zichtbaar wordt gemaakt.Ook hier is weer een trig

gerbron' aanwezig die zowel de pulsgenerator als de oscilloskoop op

het juiste moment start.

objekt

I ~
I zend
I
I transducer
I

r- - - - - - - - - - - - - - - - - --,
I

l

I

I
I ontvang- medium
L. transducer- ________ .J

detektor oscillo-,
skoop

------------_____ .Ttrigger-
~-------------------bron

puls
gen'erato1

l'

fig. 5.2.1 blokschema van een puls-echografie-systeem
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De breedte van dit puls-treintje bepaalt de resolutie van het systeem.

De minimale duur van het puls-treintje wordt bepaald door de band

breedte van de transducer (ongelijkheid van' Kupfmuller-Nyquist).

Verondersteld wordt dat de transducer een rechthOekige frekwentie

karakteristiek heeft met een bandbreedte 8. Uitgaande van een line

aire fasekarakteristiek kan met behulp van Fourrier-transformatie

het ontvangen tijdsignaal berekend worden, het resultaat luidt:

s( t) A sin'1f". 8. t t= • • cos w00
"".8.t

(5.2.1)

In deze formule is A een konstante en Wo de resonantie-hoekfrekwentie

van de transducer.

In de praktijk zal de frekwentiekarakteristiek niet rechthoekig zijn,

maar een meer afgerond verloop vertonen. Oit heeft tot gevolg dat de

zijlobben vah de sine-funk tie afgezwakt worden en de hoofdlob breder

wordt. Hierdoor zal de resolutie slechter zijn dan voIgt ui t formule

5.2.1. Aan de andere kant zal bij pulsexcitatie van de transducer

een grotere effektieve bandbreedte worden gebruikt dan bij frekwentie

gemoduleerde excitatie, waardoor de resolutie beter' zal zijn dan

formule 5.2.1 suggereert •. 8eide. effekten in acht nemend, kan gesteld

worden dat formule 5.2.1 een redelijke basis vormt om de resolutie

van het systeem te schatten.

De resolutie wordt weer gedefini~erd als de 4-d8 breedte, zodat

geldt:

t = 1/8res (sec.) (5.2.2)

Voor de maximaal te volgen frekwentie en het maximale bereik van het

systeem gelden dezelfde formules als voor het lineaire FM-echografie

systeem met HF-signaalbewerking (zie paragraar 5.1)

f = 1/2Tmax m
(HZ) (5.2.3)

t = T (sec.)max m (5.2.4)
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Op grond van de theoretisch afgeleide eigenschappen kan een voor

lopige vergelijking ttJssen de drie systemen worden gemaakt. Om de

leesbaarheid te vergroten zullen in deze paragraaf de systemen als

volgt'worden aangehaald:

"lineaire FM-echografie met LF-signaalbewerking" als "LF-systeem",

"lineaire -FM-echografiemet HF-signaalbewerking" als "HF-systeem",

"puls-echografiell als "puls-systeem".

Allereerst worden de eigenschappen bekeken, die reeds bij de drie

systemen afzonderlijk' zijn beschotJwd, te weten de resolutie, het

maximale bereik en de maximaal tevolgen frekwentie.

De resolutie,

is voor de drie systemen gelijk (1/B) en wordt voornamelijk

bepaald (beperkt) door de bandbreedte van de tOegepaste trans

ducer. In het geval een transducer gekozen wordt met een reso

nantiefrekwentie van 4 MHz (de keu~e gemaakt in paragraaf 4.4)

bedraagtde resolutie voor de hier behandelde systemen dus 1 ~sec ••

Het maximale bereik,

is bij de drie systemen enkel afhankelijk van de meettijd (T ).m
Voor elk systeem kan de meettijd dusdanig gekozen worden, dat

het gewenste maximale bereik'gehaald wordt.'In paragraar 4.4 is

voor het maximale bereik 200 }Jsec.gekozen, zodat de meettijd

van het LF~systeem 20 msec. wordt en de meettijd van HF- en

puls-systeem 200 }Jsec••

De maximaal waar te nemen frekwentie,

is voor de drie systemen ook aIleen afhankelijk van de meettijd

en ligt daarom door de keuze van het maximale bereik vast. De

maximaal waar te nemen frekwentie is 25 Hz voor het LF~systeem

en 2500 Hz voor het HF- en puls-systeem.

Tot zover zou de konklusie getrokken kunnen worden dat het LF-systeem

onderdoet (met name wat betreft de maximaal waar te nemen frekwentie)
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voor het HF- en puls-systeem, welke laatste als even goed gekenmerkt

kunnen worden. Alsechter gekeken wordt naar het tijd-bandbreedte

produkt'van de ui tgezonden signal en (di t bepaal t immers de strukturele

informatie-inhoud), dan blijkt dat deze parameter bij het LF-systeem

beduidend groter is. Het tijd..:bandbreedte-produkt zegt iets ovet' de

signaal-ruisverhouding' (SiN) van het systeem. Wanneer designaal

ruis-verhouding van het puls-systeem als referentie (0 dB) gebruikt

wordt, kan de signaal-ruis verhouding van'de beide andere systemen be

paald worden ten opzichte van deze referentie. Voor het HF-systeem

wordt dan een verbetering in de signaal-ruis.verhouding gevonden van

23 dB en voor het LF-systeem een verbetering van 43 dB, waarbij de

amplitude van de uitgezonden sighalen in aIle gevallen gelijk is ge

nomen. In fig. 5.3.1 zijn de eigenschappen van de drie systemen nog

eehs weergegeven in een tabel.

Systeem

grootheid puls-systeem HF-systeem LF-systeem eenheid

resolutie 1 1 1 }Jsec.

maximaal bereik 200 200 - . - 200 }Jsec•

maximaal te detek- 2500 2500 25 Hz

teren frek wenti e

verbetering SiN- O 23 43 dB

verhouding t.o.v.

puls-systeem'

fig. 5.3.1 Karakteristieke grootheden van de drie systemen

Het wordt nu duidelijk waarom in de radar-technologie het HF-systeem

geprefereerd wordt boven het puIs..:systeem. Men kan namelijk bij het

HF-systeem zen den met een vermogen dat 23 dB lager ligt dan bij het

'puls-systeem, bij eenzel fde signaal-ruis verhouding' (de signaal-ruis

verhouding is immers afhankelijk van het uitgezonden vermogen). Met

name is dit belangrijk voor mobiele radar-installaties (bijvoorbeeld

de hoogtemeter in vliegtuigen), die liefst zo klein en licht mogelijk

moeten zi jn. De afmetingen en het gewicht van een radar-installatie

worden in belangrijke mate bepaald door de zender-eindtrap met
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bijbehorende voeding, die een bepaald momentaan vermogen moeten

kunnen leveren.

Bij echografie-systemen die toegepast worden in de medische ultra

geluids diagnostiek, is het signaalvermogen vanui't de kant \Jan de

opwekking gezien'geen probleem. Hier vormt de patient de begren-

zing van' het toegestane vermogen~ Er zijn' stemmen aan het opkomen,

die beweren dat de geluidsdruk, die voorkomt bij huidigeultrage

luids apparatuur, celbeschadigingen tot gevolg kan hebben. In deze

richting zoekend, zou hetin de toekomst gerechtvaardigd kunnen zijn

gebruik te maken van een HF-systeem (voor snel bewegende objekten)

of een LF-systeem (voor stationaire en langzaam bewegende objekten).

Dit alles vooropgesteld dat een langdurige lichte dosis akoestische

energie minder schadelijk zou blijk'en dan een kart 'durende hO\;j'e dosis.
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6. Instrumentatie
=============~====

Allereerst zullen in di t hoofdstuk aan de orde komen de gebruikte

testobjekten. Vervolgens wordt kart ingegaan op de meetapparatuur

waarmee metingen in het frekwentiedomein zijn verricht.

Bij de aanvang van mijn afstudeeronderzoek waren reeds twee zender

schskelingen aanwezig, die in di t hoofdstuk vergeleken worden. Het

resultaat van de meting en aan de bestaande schakelingen leidde tot

het ontwerpen van een nieuwe schakeling, die als laatste onderwerp

in dit hoofdstuk aan de orde zal komen.

Om reproduceerbare metingen te kunnen verrichten is gebruik gemaakt

van enkele modellen. De modellen, waarvan hier gebruik is gemaakt,

zijn een vertragingslijn en een waterbek.

Er is nag geprobeerd een beter model te maken van een stuk weefsel

met bloedvaten erin. Dmdat dit model niet gebruikt is am het hier

beschreven meetsysteem te testen, is de beschrijving bij di t ver

slag opgenomen als appendix C.

vertragingslijn

Een vertragangslijn is een element dat bij uitstek geschikt is am

echografie-systemen te testen en te kallibreren. Het simuleert de

aanwezigheid van ~~n reflektor op een vaste plaats. Als bijkomend

voordeel bij het testen en kallibreren van echografie-systemen

heeft de vertragingslijn geen last van direkte overspraak tussen

de zender en de ontvanger.

Hier is gebruik gemaak t van een vertragingslijn ui teen kleuren

televisie, type DL-50 van Philips (lit. 10). Het betreft een ultra

geluids vertragingslijn, waarvan de karakteristieke gegevens ver

meld zijn in fig. 6.1.1.

Omdat de impedantie van zowel de ingang als de ui tgang 390..0. be

draagt, zijn aan de in- en de uitgang van de vertragingslijn trans

formatoren aangebracht (zie fig. 6.1.2). Oe in- en uitgangsimpedantie
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wordt op deze wijze teruggebraeht naar ongeveer 50~, hetgeen over

e~nkomt met de stanaaard impedantie van eoax-verbindingen.

vertraging

-3 dB bandbreedte

demping 1x vertraagde signaal

demping 3x vertraagde signaal

demping andere reflekties

in- en uitgangsimpedantie

64 )Jsee.

3,4 - 5,2 MHz

8 dB

>30 dB

>38 dB

390.n

fig. 6.1.1 eigensehappen van de vertragingslijn DL-50

13

vertragings-
lijn DL-50

5:

zenderp:
~ I

I
I

13:5

lqontvanger: )
I
I

fig. 6.1.2 impedantie-aanpassing van de vertragingslijn

Waterbak

Een bek met water, waarin op eenvoudige wijze allerlei reflektoren

geplaatst kunnen worden, is een van de eenvoudigste modellen om

ultrageluids systemen voor medisehe toepassingen te testen. De ge

luidssnelheid in water ( 1480 m.see:-
1

bij 20°C) komt goed overeen

met de gemiddelde geluidssnelheid in menselijk weefsel (1500 m.see:-
1
).

( 6 -2 -1)De akoestisehe impedantie van water 1,5 10 kg. m • sec. ligt in

dezelfde grootte orde als die van menselijk weefsel. De demping van

een akoestisehe golf in water is voor onze toepassing te verwaar-
-1

lozen, de demping is namelijk kleiner dan 0,1 dB.em bij een fre-

kwentie van 5 MHz. De demping in menselijk weefsel is daarentegen
-1 -1

aanzienlijk, als vuistregel kan een waarde van 1 dB.em .MHz

gehanteerd worden.
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Door de plaatsing van reflEktoren van verschillend materiaal kunnen

de diverse biologische strukturen in het menselijk weefsel worden

gesimuleerd.

Van een aantal material en is de reflEktiEko~ffici8ntin water bepaald,

de waarden zijn weergegeven in fig. 6.1.3. De reflEktieko~ffici~nt is

gemeten met een puls-echografie-systeem, gebouwd door Vintges (lit. 13).

De metingen zijn alleen bedoeld als globale indikatie, want de geschatte

nauWkeurigheid van de metingen is niet al te groat (± 3 dB). Over de

aorta van het varken kan nag vermeld worden, dat de aorta binnen een

kwartier na de dood van het varken in Ringerse vloeistof is geplaatst

en de meting ongeveer 1 uur na het intreden van de dood is uitgevoerd.

materiaal

metaal

plasic aflegmapje van het merk Kadee

silastic slang

tygon slang

latex (gevulkaniseerd rubber)

para-rubber

aorta van een varken

fig. 6.1.3 enige gemeten reflektiEko~ffici8nten

Fast Fourier spEktrum-analyser

reflEktieko~ffici~nt

o dB

- 3 dB

-30 dB

-26 dB

-30 dB

:-26 dB

-26 dB

Het betreft hier de spEktrum-analyser type 3E:82 A van Hewlett-Packard

(li t. 8). Deze spEk trum-analyser bemonstert het ingangssignaal op

Ekwidistante tijdstippenen'slaat ·'tslkens de waarde van 1024 bemon

steringspunten op in een geheugen. Vervolgens berEkent de analyser

door middel van fast Fourier transform het frekwentiespektrum van het

signaal dat binnen het tijdvenster van de 1024 bemonsteringspunten

valt. DebemonsteringsfrEkwentie wordt door de analyser zelf bepaald,

en is evenredig met qe ingestelde frEkwentie-omvang.
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In de analyser zijn twee weegfilters (Hanning en flat-top) aanwezig,

die naar keuze kunnen worden in- of uitgesehakeld. De weegfilters

onderclrukken de zijlobben van de sine-funk tie, die ontstaat door de

reehthoekige omhullende van het ingangssignaal. E~n van deze weeg

filters moet daarom altijd gebruikt worden indien de duur van het

ingangssignaal groter is dan het tijdvenster waarbinnen de 1024

bemonsteringspunten genomen worden. Bij de metingen in dit verslag,

waarbi j gebruik is gemaak t van een weegfil ter (" gewogen" meting), is

al ti jd het flat-top filter gebruik t.

De eigensehappen van de spektrum-analyser met en zonder (flat-top)

weegfilter zijn weergegeven in fig. 6.2.1.

ongewogen gewogen (flat-top)

filterbandbreedte

amplitude-onZekerheid

onderclrukking zijlobben

~f/250 (HZ) 3,625.~f/250 (HZ)

4,4 dB 0,6 dB

niet >90 dB

fig. 6.2.1 eigensehappen van de spektrum-analyser 3582 A

(Af is de ingestelde frekwentie-omvang)

F/V konverter

In fig. 6.2.1 is het bloksehema van de frekwentie naar spannings

omzetter (F/V konverter) afgebeeld. Een komparator bepaalt de nul

doorgangen van het ingangssignaal. Met behulp van twee one-shotts

(08-1 en 06-2) wordt zowel op de nuldoorgang van een positieve flank

als op de nuldoorgang van een negatieve flank een kort pUlsje (5 psee.)

opgewekt. Gedurende dit pulsje worden twee dingen gedaan, als eerste

wordt de momentane spanning over de eondensator (C) bemonsterd en als

tweede wordt de condensator weer opgeladen tot een vaste spanning (V).

De uitgangsspanning van de F/V konverter is dus evenredig met de tijd

tussen de nuldoorgangen van het ingangssignaal. De F/V konverter is

dU5 aIleen bruikbaar indien het ingangssignaal sleehts ~~n momentane

frekwentiekomponent bevat. Daarom wordt de F/V konverter aIleen

gebruikt voor test- en afregelproeedures, in kombinatie met de ver

tragingslijn.
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Voor een uitvoerige beschrijving van de schakeling wordt verwezen

naar het afstudeerverslag van Aerssens (lit. 1). In bijlage A is

nog het komplete schema van de F/V konverter afgebeeld, daar de hier

gebruikte schakeling iets afwijkt van de schakeling uit lit. 1 •

IN I os 1

1 06 2

._---\-------,I I
I I
I
I
I
I U.IT

fig. 6.2.2 blokschema van de F/V konverter

6.3 Bestaande schakelingen
================:==========

Het was reeds bSkend dat de lineariteit, waarmee de frekwentie van

het uitgezonden signaal moet oplopen, extreem goed moet zijn. Van-

daar dat bij de aanvang van mijn afstudeeronderzoek reeds twee zen

ders gebouwd waren. De eerste zender is gebouwd door Aerssens (lit. 1),

tijdens zijn afstudeeronderzoSk binnen de vakgroep ER van de afdeling

der E1SktrotechniSk van de TH Eindhoven. De tweede zender is op verzoSk

van de vakgroep ER ontworpen binnen de vakgroep EEB van de afdeling

E1Sk trotechniek van de TH Eindhoven, door Walstra (li t. 14) in het

kadar van zijn stagewerk.

De zender van Aerssens

Het blokschema van deze zender is afgebeeld in fig. 6.3.1. Een

WavetSk 142 (lit. 5) is gebruikt als V,C.D •• De lineairiteit van

deze V.C.D. bleek onvoldoende en daarom is een stuurschakeling toe

gevoegd. In de afregelfase van de schakeling wordt, tussen de zender

en de ontvanger, de vertragingslijn aangesloten. Het momentane
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frekwentieverschil.dat ontstaat na demodulatie wordt gemeten met

behulp van de F/V.konverter. Indien de frskwentie van de V.G.O.

zuiver lineair zou ·oplopen, geeft de F/V konverter een vaste ui t

gangsspanning af (konstant frskwentieverschil). Als de frskwentie

van de V.C.O. niet zuiver lineair oploopt, bestaat de uitgangs

spanning van de F /V konverter ui teen DC-komponent met daarop

gesuperponeerd een foutsignaal. Dit foutsignaal wordt gedurende

~~n periode opgeslagen in het geheugen (digitaal) •. !ijdens de

metingen wordt dit foutsignaal iedere periode aan de zaagtand

generator toegevoegd, om zo een betere lineairiteit van de V.C.O.

te bewerkstelligen.

In principe is het mogelijk om het foutsignaal akkumulerend in

het geheugen op te slaan, waardoor de lineairiteit van de V.C.O.

steeds beter zou worden. Di t blijk t echter niet te werken, omdat

de signaal-ruis verhouding aan de uitgang van het geheugen steeds

slechter wordt (zie lit. 1).

/1 . V.C.O.
r---~ --./' L I--~ Wa ve tek

142

vertra
gings
lijn

zend

rZSducer
ontvang
transducer

+-"korrektie signaal"

x x

naar
~

spektrum
analyser

F/V

" foutsignaal"411

A/D 1
" afregelen"

I
I
I
I

D/A I

Ifo----i geheugen~_
omzetter I omzetter

fig. 6.3.1 blokschema van de zender van Aerssens
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De zender van Walstra

Deze zender is eenvoudig opgebouwd uit een zaagtandgenerator en een

V.C.D •• Voor de V.C.D. is gebruik gemaakt van het funktie-IC, type

XR-S2DD van de firma Exar (li t. 4).

Vargelijking van de zenders

De beide zenders zijn met elkaar vergelEken, waarbij als enige kri

terium de lineairi tei t van de FM-mod.ulatie gehanteerd is. Tevens is

een derde zender gebouwd als een kombinatie van de beide schakelingen.

Voor de vergelijking is als testobjekt de vertragingslijn gebruikt,

terwijl de beoordeling van de kwaliteit zowel aan de hand van de spek

trumanalyser als aan de hand van de F/V konverter is gebeurd.

Vergeleken zijn de drie volgende zenderkombinaties:

de zender gebouwd door Aerssens met als V.C.D. de Wavetek 142,

hierna te noemen " gEkompenseere Wavetek generator".

de zender gebouwd door Walstra, hierna te noemen "Exar generator':

de zender gebouwd door Aerssens met als V.C.D. het Exar-IC

(XR-S200), hierna te noemen "gEkompenseerde Exar generator".

De konklusie van deze vergelijking luidt: de gekompenseerde Wavetek

generator en de gEkompenseerde Exar generator zijn even goed, de Exar

generator is beduidend slechter.

ducer

ang
ducer

r-1~
V.C.O.,

XR-S200 zend-
trans

+-!'korrek tie signaal"
1

~
ontv

'-- X trans

naar

spek trum analyser

fig. 6.3.2 gemodi ficeerde Exar generator
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Tevens kwam als opmerkelijk feit aan het licht, dat bij de gekompen

seerde Exar generator het foutsignaal grotendeels lineair in de tijd

verliep. Dit betekent dat bij gebruik van het Exar-IC als V.C.O. de

korrektieschakeling van Aerssens niet gebruikt hoeft te worden, maar

volstaan kan worden met een zaagtandgenerator die het korrektiesig

naal genereert (zie fig. 6.3.2)

Experimenten met de schskeling volgens fig. 6.3.2 leverden zeer

bevredigende resultaten op.

Er werd besloten een nieuwe schskeling te bouwen, om de volgende

redenen:

De voorlopige experimenten met de Exar generator in de kon

figuratie van fig. 6.3.2 leveren goede resultaten.

Het beoordelingskriterium voor de kwaliteit van de zender is

onvoldoende. Tot di t moment wordt het diskrete frekwentiespek

trum bepaald, dat niet ~~n-~~nduidig is (zie fig. 4.1.2).

Meer informatie omtrent de kwaliteit van de zender kan ver

kregen worden, indien het frekwentiespektrum over ~~n peri

ode van het zendsignaal bepaald wordt (komplete sinc-funktie,

zie fig. 4.1. 1)

Door de gebrekkige fysische samenhang van de schakelingen,

heeft de brom afkomstig uit het lichtnet een meetbare in

vloed.

De ontvanger heeft een te geringe gevoeligheid en een te klei

ne dynamiek om metingen aan weefsel en/of weefselmodellen

mogelijk te maken.

Het is wenselijk om op eenvoudige wijze een weegfilter te

kunnen implementeren, om'de zijlobben van de sinc-funktie

te onderdrukken.

In deze paragraaf wordt de schakeling beknopt besproken, aan de hand

van principeschema's. Eerst wordt globaal de werking van de totale

schak eling beschreven en vervolgens zullen enk ele deelschakelingen

nader toegelicht worden. Voor de fysische schema's wordt verwezen

naar bijlage A, waarin tevens een afregelprocedure is opgenomen.



- 6.9 -

De ontwikkelde schakelingen zijn geenszins elektronische hoogstandjes,

maar bestaan uit recht-toe recht-aan schakelingen, die gebouwd zijn op

degelijk funktioneren en waarbij zeker niet bezuinigd is op onderdelen.

In fig. 6.4.1 is het blokschema van de totale schakeling getekend. De

zaagtandgenerator wordt periodiek gestart door de logische eenheid.

De uitgangsspanning van deze zaagtandgenerator stuurt de V.C.D •• Van

de zaagtandspanning zijn de helling en de off-set-spanning regelbaar,

waardoor respektievelijk de frekwentiezwaai en de centrale frekwentie

van de V.C.O. ingesteld kunnen worden. Voor de V.C.O. is gebruik ge

maakt.van het reeds eerder genoemde Exar-IC, type XR-S200. De tijd~

bepalende kondensator in de V. C. O. is regelbaar ui tgevoerd, om de

centrale frekwentie van de V.C.O. over een ruimer bereik in te.kunnen

stellen. De V.C.O. heeft twee uitgangen, die een driehoekspanning

respektievelijk een rechthoekspanning leveren, beide met een konstan

te amplitude. De rechthoekspanning wordt gebruikt als demodulatie

signaal. De driehoekspanning wordt eerst versterkt en gebufferd om

vervolgens de zendtransducer aan te sturen. Tussen de zender en de

zendtransducer is een regelbare verzwakker (0•.•• 60 dB) opgenomen,

hetgeen op het eerste gezicht wat vreemd aandoet. De verzwakker is

echter nodig om de totale schakeling (inklusief versterkers) te

testen met de vertragingslijn, welke een veel geringere demping

geeft dan de uiteindelijk te gebruiken zend- en ontvangtransducer.
,-

De hogere harmonischen (ten gevolge van de driehoekspanning) van

het uit te zenden signaal hebben geen merkbare invloed, omdat de

transducers als bandfilter werken. Ook de bandbreedte van de eind

varsterker is beperkt (15 MHZ).

Aan de ontvangstzijde wordt het signaal afkomstig van de transducer

eerst versterkt (20/40 dB) en vervolgens gedemoduleerd. De demodu

lator is een (aktieve) " schakel"-demodulator, daarom wordt een

rechthoekspanning als demodulatiesignaal gebruikt. Na demodulatie

worden eerst de somfrekwentie en de hogere zijbanden, welke laat

ste het gevolg zijn van de demodulatie met ean rechthoekspanning,

eruit gefilterd. Hiervoor is een tweede orde passief laagdoorlaat

filter gebruikt met een afsnijfrekwentie van 10 kHz. Vervolgens

kan men naar keuze een hoogdoorlaat-filter in- of uitschakelen.

Di t hoogdoorlaat-fil ter is bedoeld om de lage frekwentiekomponenten



r----+ ,,",,-W'l: '&~~ -
~ /V'v ..lo'l~Wat ut"$~'vW~ __

~h4t.i.c:l
~~..\..~ ~t'...r , V.C.O.

\U4'~Y'~~\Q.v~ "p~nun-
o.no.l':fscr

..ruu

.1.-

~\MI.A..S- ~ I~ ~
ek1l\~-

~o/"1o 44\1
,!0'\t.W'Oo~O\" uentel'MlI1

I~

5bo\-h. 'o\.( \-t:r.. \CIl.\o..

c.c:m.u\:

I
r! l~"'~ l'~

, I,

X 3"1 d~
I

~pak~""'-X I -~ ue.r~~r\i",~ - , - T"" o.nca.\ ':ISe.'"

'I. ~
VI J.,

eo."'1:

onlvo.~
t\'lll.\'I~~ce.r I

ITl.
-"
o
I

fig. 6.4.1 blokschema van het totale systeem
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te onderdrukken, die ontstaan door de overspraak tussen de zend- en

de ontvangtransducer. Het filter is een vierde-orde Butterworth

filter met een afsnijfrekwentie van 500 Hz.

Nadat het signaal door middel van de filters is ontdaan van storende

bijprodukten, wordt het signaal versterkt (34 dB) om het dynamisch

bereik van de volgende schakelingen zo goed mogelijk te benutten.

Als geen weging van het signaal vereist is, wordt de vermenigvuldiger

V2 overgeslagen, waardoor het signaal in een schakelaar circuit te

recht komt. Dit schakelaar-circuit wordt bestuurd door de logische

eenheid. De funktie van de schakelaar is tweeledig: enerzijds moet

het signaal tijdens de terugslag van de zaagtandspanning onderdrukt

worden, anderzijds kan men hiermee ~~n periode van het signaal selek

teren voor frekwentie-analyse.

In het verdere verloop van deze paragraaf worsen enige deelschake

lingen nader toegelicht. Achtereenvolgens komen aan de orde, de

zaagtandgenerator, de wegingsschakeling en de logische eenheid.

Zaagtandgenerator

Voordat de zaagtandgenerator met de toegepaste korrektie beschreven

wordt, moet eerst de afwijking van de V.C.O. nader bekeken worden.

Zoals reeds eerder vermeld, bij de aanwezigheid van ~~n reflektor

(gesimuleerd door de vertragingslijn) was de momentane frekwentie

van het gedemoduleerde signaal niet konstant, maar deze verliep

lineair met de tijd. Om iets te kunnen zeggen over de noodzakelijke

korrektie, moet eerst het verband bepaald worden tussen de ingans

spanning van de V.C.D. en de momentane gedemoduleerde frekwentie.

Dit verband kan berekend worden aan de hand van het model, dat af

gebeeld is in fig. 6.4.2 • Omwille van de eenvoud zijn de integra

tiekonstante en de differentiatiekonstante gelijk aan 1 gekozen.

De elementen in dit model zijn misschien niet direkt duidelijk,

vandaar een korte toelichting.

De uitgangsfrekwentie van de V.C.O. is evenredig met de ingangs

spanning. Dus de fase van het uitgangssignaal van de V.C.O. is

evenredig met de integraal van de ingangsspanning.

De demodulator vermenigvuldigt de twee ingangssignalen. Er ontstaat

zo een som- en verschilfrekwentie. De somfrekwentie wordt door het
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laagdoorlaat-filter eruit gefilterd. Dus de demodulator met het

laagdoorlaat-filter bepalen het faseverschil van de twee ingangs

signalen.

De uitgangsspanning van de F/V konverter is evenredig met de fre

kwentie van het ingangssignaal (dit geldt overigens aileen bij de

aanwezigheid van ~~n frekwentie-komponent). Dus de uitgangsspan

ning van de F/V konverter is evenredig met de afgeleide van de fase

van het ingangssignaal.

e<.-\:.-'C) ell-I() -
inl\.) Jt!t eH) e(~) d

'1" - erFetl)

V.C.D. ver tragi ng demodulator+ F/V konverter
laagdoor laat-

v

fil ter

fig. 6.4.2 model yan het echografie-systeem

Het verband tussen de in- en uitgangsgrootheden wordt nu gegeven

door:

i

weir"" l1:.) = d. J'I..,H.).dt-: (6.4.1)
d+.

-t:-t

Vpor een eerste orde benadering kan de integraal uit formule 6.4.1
<

opgelost worden door middel van rechthoek-integratie, de relatie

wordt dan beschreven door:

(6.4.2)

De momentane gedemoduleerde frekwentie (W
d

(t)) is dus evenredigem
met de afgeleide van de ingangsspanning(V. (t)). Als de gedemodu-

J.n

leerde frekwentie lineair met de tijd verloopt, verloopt het in-

gangssignaal dus kwadratisch met de tijd. Het praktische systeem

kan dus worden voorgesteld als een ideaal systeem, voorafgegaan
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door een netwerk met kwadratische vervorming. Schematisch is dit

weergegeven in fig. 6.4.3.

zaagtand

generator
-ni et lineairi tei t

van de V.C.O.
ideaal
systeem

fig. 6.4.3 voorstelling van de niet-lineairiteit van de V.C.O.

Nu kan bepaald worden aan welke eisen het ingangssignaal van het

niet ideale systeem (V~ (t)) moet voldoen, opdat de frekwentie van
~n

de V.C.O. lineair met de tijd verloopt.

Indien voor V! (t) geldt:
. ~n

2
V~ (t) = t - C( t
~n - •

kan berekend worden dat voor V. (t) geldt:
~n

()
2334.

V. t = t - ~.Qt. • t + c<. • t ~ t
~n L

od:4<'~

Om de funktie, aangegeven door formule 6.4.3, te realiseren, is

gebruik gemaakt van een schakeling, waarvan het model is getekend

in fig. 6.4.4. Voor deze schakeling kan men afleiden dat voor de

uitgangsspanning V 't (t) geldt:
u~

() 1:_,.fJl..Jc,2.+(2.oc.)~t~_(1.0()~.t.\•.. ~t_O(.-\=t. (5)
Vui t t = ~ ! ~ ! . I{ .! t 6 •4 •

ct.-\: <.<.1

Aan de voorwaarde oct« 1 is in de praktijk al tijd voldaan, want

zowel de integratietijd t als de korrektiefaktor or. zijn beide klein.

De zaagtandgenerator zoals die is gebruikt in de praktijk en waarvan

het schema is getekend in bijlage A, is gebouwd volgens bovenstaand

model, waarbij de korrektiefaktor ex. instelbaar is ui tgevoerd.
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Jd*
VufJ. (-l) .. yi..t, l-l:.)

fig. 6.4.4 model van de gEkompenseerde zaagtandgenerator

Wegingsschak eling

De wegingsschakeling is opgebouwd uit twee vermenigvuldigers en een

sinus-generator (zie fig. 6.4.5). De sinusvormige spanning, afkomstig

uit de generator, wordt met behulp van de eerste vermenigvuldiger ge

kwadrateerd. Dit gekwadrateerde generatorsignaal vormt samen met een

eventuele off-set-spanning Vo de weegfunktie. In een tweede vermenig

vuldiger wordt he~ te wegen signaal vermenigvuldiga met de weegfunktie•.

De sinusgenerator die in deze schakeling wordt gebruikt, verzorgt ook

de triggering van de logische eenheid, waardoor een juiste positione

ring van de weegfunktie gewaarborgd is.

Met deze schakeling kunnen, door de variatie van de off-set-spanning

Vo , meerdere weegfunk ties gerealiseerd worden, zoals de cosinus

kwadraat-weging (Vo = ° V) en de Hamming-weging (Vo = 0,087 V).

T

ering

N-
X

UI-

~~Isinus X Vo+~J.{~)
generator

I H
trigg

--

I

logische eenheid

fig. 6.4.5 blokschema van de wegingsschakeling
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Logische eenheid

De logische eenheid, verzorgt de korrekte tijdsrelatie van de diverse

schakelingen. Het blokschema is afgebeeld in fig. 6.4.6. Het sinus

vormige signaal (afkomstig van de generator die ook de weegfunktie

genereert) wordt met behulp van een komparator omgezet in een blok

vormige spanning. Door middel van twee one-shot's (OS 1 en as 2) en

een OF-poort wordt zo.wel op de posi tieve als op de negatieve flank

van het blokvormige signaal (overeenkomend met de nuldoorgangen van

het sinusvormige signaal) een korte puIs (150 ~sec.) gegenereert.

Oeze korte puIs reset de zaagtandgenerator en verzorgt (eventueel

via een 20-deler) de sturing van het schakelaar-circuit en de trig

gering van de spektrum-analyser. Als de 20-deler is ingeschakeld,

wordt ervoor gezorgd dat de spektrum-analyser slechts ~~n periode

van het gedemoduleerde signaal (19 perioden g~~n signaal) krijgt

toegevoerd, zodat het frekwentiespektrurn van ~~n periode berekend

wordt. Met behulp van one-shot OS-3 kan het begin van een periode

onderdrukt worden, de noodzaak hiervan wordt besproken in hoofd-

stuk 7.

In fig. 6.4.7 zijn de belangrijkste signaalvormen van de logische

eenheid weergegeven.

start
zaagtand

''S''}A-5eC.

1 os 1 .JL
20-deler start

cD)(~I:) spektrum
analyser

sturing
schakelaar

I os 2 '06 3
cdrcui t

JL

fig. 6.4.6 blokschema van de logische eenheid
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- - - -cos (~)

met 20-deler

circui t

idem

sturing

s chak elaar-

ui tgang

06 3

start

zaagtand

sturing

schakelaarcircuit

"--- - - - - ----j........,L-,,L........A

start spEktrum

analyser

- - - - - - - - - --I '
I I .. ,' I I
I I I
I I I I :
I I I I I
I I I I
I I I j

r~: n n ":to I ':I.

I I '--------, ------~'-------~'-----
I I I I

fL' h h-m'
I I I I I

U
:I I:U----

fig. 6.4.7 belangrijkste signaalvormen van de logische eenheid
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7. Metingen
============

In dit hoofdstuk worden de eigenschappen van het systeem op statische

wijze gemeten.

Allereerst wordt de kwaliteit van het systeem bekeken aan de hand van

de vorm van de responsie ten gevolge van de aanwezigheid van ~~n re

flektor (gesimuleerd door de vertragingslijn). Het blijkt dat het

gedemoduleerde signaal in hetbegin van een periode afwijkt van de

theorie, waardoor het .noodzakelijk is dit begin te onderdrukken.

Vervolgens worden de invloeden van ongewenste AM~ en FM-modulatie

gemeten, met de bedoeling de in hoofdstuk 4 afgelefde formules te

toetsen.

Hierna wordt ingegaan op de resolutie en de nauwkeurigheid van

het systeem•.

Als laatste worst gekeken naar de dynamiek van het systeem. Deze

blijkt zo klein te zijn, dat amplitudeweging van het gedemoduleerde

signaal noodzakelijk is.

7.1 Vorm van de responsie
==========================

De vorm van de responsie is bepaald aan de hand van een door de ver

tragingslijn gesimuleerde reflektor. Bij deze metingen is de schake

ling steeds zodanig ingesteld, dat de frekwentie van het uitgezonden

signaal 1 MHz vari~ert in een tijdsbestek van 20 msec.• De gedemo

duleer.de frekwentie bedraagt bij het gebruik van de vertragingslijn

(vertraging 64 ~sec.) 3200 Hz.

In eerste instantie is het frekwentiespektrum bepaald gedurende ~~n

periode van de zaagtandgenerator (20 msec.), zodat de komplete sinc

funktie zichtbaar wordt. Indien de zaagtandgenerator niet wordt ge

kompenseerd, .wordt een beeld verkregen dat is afgebeeld in figuur

7.1.1. In figuur 7.1.2 is het bijbehorende momentane verloop van de

gedemoduleerde frekwentie weergegeven (gemeten met de F/V konverter).

Uit dit laatste plaatje blijkt duidelijk dat de frekwentie van het

gedemoduleerde signaal nagenoeg lineair met de tijd verloopt, al

thans voor het grootste gedeelte van de meettijd. Wordt de
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zaagtandgenerator gekompenseerd, zoals beschreven in paragraaf 6.4,

dan worden er meetresul taten. verkregen die zijn weergegeven in de

figuren ?1.3 en ?1.4. Aan het verloop van de momentane frekwentie

(fig. ?1.4) is te zien dat de toegepaste kompensatie goed werkt.

Er blijft momenteel nog {J{Jn storend effek t over, het "~nschakel

verschijnsel" dat optreedt aan het begin van iedere periode. Aan

het verloop van de momentane frekwentie is di t verschijnsel duide

lijk te zien. De invloed van dit verschijnsel op het gemeten fre

kwentiespek trum is merkbaar aan de rechterflank van de responsie

(frekwentie groter dan 3200 HZ) die niet steil genoeg afvalt. De

meest voor de hand liggende oorzaak van dit verschijnsel, is een

verkeerd gekozen tijdkonstante in de AC-koppelingen / ontkoppe

lingen. Experimenten met de in het systeem aanwezige tijdkonstan

ten leverde echter geen resultaat op. Een nog openstaande moge

lijkheid, die overigens bijzonder moeilijk is te onderzoeken, is

de overdracht van de storing via de aard- en/of voedingslijnen

naar de zaagtandgenerator en/of de V.C.O•• Aangezien het ver

schijnsel niet essenti~el is voor de principi~le werking van het

systeem (Zeker niet bij de bepaling van het frekwentiespektrum
. - ~ -

over {J{Jn periqde),is hier verder geen aandacht aan besteed. In

het systeem is sen tijdvenster ingebouwd, dat het signaal in het

begin van een periode (~ 2 msec.) onderdrukt. Tevens is hierbij

de periodetijd van de zaagtandgenerator verlengd tot 22 msec.,

zodat de meettijd 20 msec. blijft. In de figuren ?1.5 en ?1.6

zijn respektievelijk het frekwentiespektrum en de momentane fre

kwentie weergegeven indien het bovengenoemde tijdvenster is in

geschakeld. De momentane frekwentie blijft nu gedurende de mest

tijd (20 msec.) redelijk konstant en de rechterflank van de

responsie in het frekwentiedomein heeft weer het juiste verloop

gekregen.

Om de vorm van de responsie beter te kunnen bekijken is het fre

kwentiespek trum ui tgerekt. In fig. ?1.? is het frekwenti espek

trum getekend, waarbij {J{Jn periode gebruikt is voor de bepaling

van dit spektrum. Bij iedere top van de sinc-funktie staat de

afwijking (in dB) te opzichte van de theoretische waarde. De maxi

male afwijking is ongeveer 1 dB, zodat voorlopig gekonkludeerd mag
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worden dat het systeem goed genoeg is voor de bedoelde toepassing.

De eerste afgeleide naar de plaats (oftewel frekwentie) is in de

nulpunten van de sine-funk tie erg groot, waardoor de storingsge

voeligheid oak haag is. Daarom is een beoordeling van de kwaliteit

van het systeem aan de hand van de waarden in de nulpunten van de

sine-funktie mijns inziens miet mogelijk.

In de figuren 7.1.8 en 7.1.9 zijn ter illustratie de frekwentie

spektra getekend die ontstaan als een frekwentiespektrum kontinu

(over meerdere perioden) Qepaalt wordt. De responsie is dan geen

sine-funktie, maar bestaat uit di'skrete frekwentiekomponenten met

als omhullende.een sine-funktie. Figuur 7.1.8 geeft de situatie

weer als de frekwentiekomponenten in de nulpunten van de sine

funktie staan, in figuur 7.1.9 staan de frekwentiekomponenten in

de tappen van de sine-funktie. Er dient hierbij opgemerkt te wor

den dat de periodici tei t van de diskrete frekwentiekomponenten

(22 msee.) niet geheel overeenkomt met de periodieiteit van de

sine-funktie (20 msee.), di t wordt veroorzaakt door de onderdrUk

king van het signaal aan het begin van elke periode. Deze diskrete

spektra geven een tamelijk verwarrend beeld. Het is voor te stel-
- . -

len dat, bij de aanwezigheid van meerdere reflektoren (met ver-

sehillende reflektieko~fficient), een aantal reflektoren "on

ziehtbaar" blijven.

fig. 7.1.1 responsi e, zaagtandgenerator niet gekompenseerd
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fig. 7.1.2 momentane frekwentie, zaagtandgenerator niet gekompenseerd

~"

fig. 7.1.3 responsie, zaagtandgenerator gekompenseerd

fig. 7.1.4 momentane frekwentie, zaagtandgenerator gekompenseerd
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fig. 7.1.5 responsia, zaagtandgenerator g€kompenseerd en 2 msec.

ti j dvens ter

- ;&i.~ ~::::.:::±~
~+-

-~=
W-rf---..::: I~\t:~

fig. 7.1.6 momentane frekwentie, zaagtandgenerator gekompenseerd

en 2 msec. tijdvenster



- 7.6 -

--

=+ .
.f-+---- +:±=~ ';'=I=+:~ ~ cr- ----I;.:::) :;-

'-:-= f------ ""-'---::

r -'-;.1~
--t-"--f---·

.-+-l-.

~:+.-;- 4:-

fig. '7.1.7 uitgere:kte responsie, bepaald over ~~n periode

=-,: ~=± c--: ~ :~= tt::::
: ;:=.:::.-:.- :(1:= tIlt::::'::

-,_~tt:- .":-"'=L~I---::~ -~:~.- .:i;t~ =~
f----- -c ::t.==~:' .-1---- .. ,-- --tt:1:tr

,.. I---~ ':: ~ >-

:::-~.

--'- -.-::;

- .
-,--

::r;:..f+-~ .W-.-<. f--::: rll-'----- t:=::::t::::=
~- -_.~ .-

-.., ..../It.--:
~.

'±L 1--- +:--~--::: ~-:.:~ ::::-::.
-. -, ~'

~~ ..""
._---c-: =E:-? ti__ -'

- -r--_ . ~-"

- ------= =-t=:
~ ...

·~_t=...4-.- ~--. ~- ..j..~- •• "'E~ .._~ L_-r'~;-:-:-:

'-~ L-c-I-----:':'::
t
-~ .t'::.=f=___=.. t§

~ ---C -=-:::t --.--:-:t:= _=::+:= +-.
------r---- ::::::-.:+:--:= ~ ....:;:: t-=-==~ .. "!""""

fig. 7.1.8 uitgerekte responsie, bepaald over meerdere (12,5)

perioden, komponenten in de nulpunten van de sinc-funktie
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fig. 7.1.9 ui tgerekte responsie, bepaald over meerdere (12,5)

perioden, komponenten in de toppen van de sinc-funktie

Om de theorie, afgeleid in paragraaf 4.2 te toetsen, zijn een aantal

metingen uitgevoerd. Oeze metingen zijn te meer gewenst, omdat het

resultaat leidde tot een sommatie van een aantal verschoven respon

sies, hetgeen bij interferentie van de responsies (met name indien

de responsie een sinc-funktie is) een moeilijk interpreteerbaar ge

heel vormt.

8ij de metingen wordt ervan uitgegaan dat de gebouwde schakeling

ideaal is, dat wil zeggen een verwaarloosbaar kleine vervorming

bezit. De transducers met de reflektoren worden in dit systeem ge

simuleerd door de vertragingslijn, omdat deze laatste een vlakkere

amplitude karakteristiek bezit. Oe.vertragingslijn (type OL-50, zie

lit. 10) heeft een vertraging van 64 ?sec., hetgeen overeenkomt met

een responsie bij 3560 Hz. In figuur 7.2.1 is schematisch weergege

ven, hoe de frekwentievervorming aan de. schakeling is toegevoerd.
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ont
vanger

v.c.o. ,
I
I
I
I
I,

_____________ __ J

zaagtand "---.IJI

generator

~-------------------------------,
I
I
I
I

zender
'-- - - - - - - - -- - - - - .

vervorming

fig. 7.2.1 het toevoegen van de frekwentievervorming

Als eerste is een tamelijk hoge frekwentiekomponent (1000 HZ) als

vervorming toegevoegd, dit om weinig last te hebben van interfe

rentie tussen de sinc-funkties. De waarde in de top van de hoofd

lobben is gemeten ten.opzichte van de hoofdlob van de eigenlijke

responsie, deze staan getabelleerd in fig. 7.2.2.

In.fig. 7.2.3 a,b,C staan enige afbeeldingen van r~sponsies bij

verschillende vervormings-percentages .

. In fig. 7.2.4 a,b,c staan respektievelijk de meetwaarden van de

eerste, tweede en derde vervormingsresponsie grafisch uitgezet,

tesamen met de respektievelijke Bessel-funkties J 1 , J 2 en J 3 •

De waarden van de Bessel-funkties J O en J 1 zi jn afkomstig ui t lit. 11,

terwijl de waarden van de Bessel-funk ties J 2 en J 3 berekend zijn met

de onderstaande rekurrente betrekking:

J 1 (x)n+
= !2.n. j (x) - 1 (x))(" 1\-, (7.2.1)

Deze rekurrente betrekking geeft weliswaar grote afrondingsfouten

bij gebruik in de richting van ee~ toenemende index n,' doch J
O

en

J 1 zijn gegeven in zeven decimalen en er worden slechts twee i te

ratiestappen ui tgevoerd (berekening van J 2 en J 3 ).

Uit fig. 7.2.4 a,b en c blijkt duidelijk dat ce in paragraaf 4.2

afgelei de formule 4.2.10 voor de frekwElntievervorming juist is.

Tevens blijkt uit fig. 7.2.3 b en c dat de formule 4.2.10 niet
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a (io) a.~CrJ. 1:: -2 -1 +1 +2 +3 +4
a

0.,028 0,13 -Zl,4 -24,1

0,043 0,19 -22,5 -21,4

0,057 0,25 -19,6 -19,0

0.071 0,31 -17,7 -16,0

0,.085 0,38 -15,4 -14,2

0,099 0,44 -14,4 -12,7 -29,1

0, 11 0,50 -12,8 -11,0 -29,7

0,13 0,57 -11,7 - 9,8 -25,6

0,14 0,63 -31,6 -10,3 - 8,5 -23,6

0,16 0,69 -29,8 - 9,1 - 7,0 -21,0

0,17 0,76 -27,7 - 8,1 - 6,1 -20,7

0,18 0,82 -26,1 - 7,0 - 4,9 -19,3

0,20 0,88 -25-,0 - 6,0 - 3,8 -16,9

0,21 0,94 -22,8 - 5,4 -3,2 -16,3 -31,3

0,23 1 , 01 -21,7 - 4,6 - 2,3 -14,8 -28,8

0,24 1,07 -19,8 - 3,7 - 1,4 -13,2 -27,9

0,26 1 , 13 -18,5 - 2,7 - 0,4 -11,7 -26,0"
- - -

0, Zl 1,20 -17,1 - 2,3 ° -11,0 -24,7

0,28 1,26 -15,9 - 1,6 + 0~8 -10,2 -22,0

0,35 1,57 -1°,9 + 0,9 + 3,5 - 5,1 -14,8

0,43 1,89 - 5,1 + 4,9 + 7,5 + 0,7 - 7,5

0,50 2,20 + 4,1 +12,1 +14,7 + 9,6 + 3,7 -7,7

....-1 ..... +1

.....-,t /-+1

f/+3
~l~)1'.....+"

lAo .t~ ~ lI'S'o 'S'Sloe 'rio 'f".
fig. 7.2.2 gemeten topwaarden van de vervormings-responsies ten op

zichte van de top waarde van de hoofd-responsie (in dB).



o

- 7.10 -

frekwentievervorming

0,14 ~, f = 1000 Hzv

frBkwentievervorming

0~28~, f v = 1000 Hz

,.,..,.,

'.,.. frs<wentievervorming

0,55~, f~ = 1000 Hz

o 1 8
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meer geldig is voor grote vervormingspercentages (> 0,14 ~ bij

W = 6000 rad.ssc~1), omdat dan niet meer aan de restriktie is
v

voldaan die gesteld is bij de afleiding van formule 4.2.10.

Tenslotte is nog bekeken wat er gebeurt als de frekwentie van de

vervorming zo laag is, oat de responsies met elkaar interfereren.

Enige resultaten.van deze metingen zijn weergegeven in fig. 7.2.5

b, c, d en e.

Bij een vervormingspercentage van 0,06 ~ (frekwentie van de ver

vorming is 50 HZ) is gsen vervorming van het uitgangssignaal meer

waarneembaar. Deze meting is gedaan met behulp van de vertragings

lijn (vertragingstijd 64 ~sec., zodat bij een gewenste maximale

vertragingstijd van 200 )Jsec., als eis gestel t moet worden dat de

lineairiteit van de V.C.O. beter moet zijn dan 0,02 ~ (immers het

argument van de Bessel-funkties is a.4C4).'t: ).a

•
., ....

fig. 7.2.4 a) meetwaarden van de eerste nevenresponsie, met de

bijbehorende 8essel-funkties
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•
III

m

-
fig. 7.2.4 b) meetwaarden van de tweede nevenresponsie, met de

bijbehorende 8essel-funkties

fig. 7.2.4 c) meetwaarden van de derde nevenresponsie, met de

bijbehorende 8essel-funktie5



7.13

,

i

- ~
,

t-

::t;;:t

~

-

'-h

fig. 7.2.5 a,b,c,d,e responsies (links),.frekwentievervorming 0,14 ojo,

f =50 Hz, bij verschillende beginfase van de
v

vervorming (rechts)



- 7.14 -

7.3 Invloed van ongewenste AM-modulatie
========================================

Om de resultaten afgeleid in paragraaf 4.3 te toetsen, zijn een

aantal metingen verricht. Het bestaande systeem is als ideaal be

scbouwd en het zendersigaal is AM-gemoduleerd om de vervorming te

simuleren. De transducers met de reflektor werden weer vervangen

door de vertragingslijn. In fig. 7.3.1 is schematisch aangegeven

hoe de amplitudevervorming tot stand is gebracht.

zender ~M vertragings ont-

~
modulator lijn

~
vanger

I

vervorming

fig. 7.3.1 het toevoegen van de amplitudevervorming

In fig. 7.3.2 en 7.3.4 staan enige plaatjes van uitgangssignalen

bij verschillende vervormings-percentages, de frekwentie van de

vervorming bedroeg hierbij steeds 600 Hz. Ook hier is gekozen voor

een relatief hoge frekwentie, omdat de grootte van de vervormings

bijdrage toch onafhankelijk is van de frekwentie en omdat hierbij

de interferentie tussen de sinc-funkties buiten beschouwing gelaten

kan worden. De gemeten waarden van de verschoven responsies liggen

steeds iets lager dan de theoretische waarden, dit is het gevolg

van de toegepaste modulator, die niet erg lineair werktte.
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fig. 7.3.2 responsie, geen amplitudevervorming

fig. 7.3.3 responsie, 25 %amplitudevervorming, f v = 600 Hz



fig. 7.3.4
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responsie, 50 ~ amplitudevervorming, f
v

600 Hz

Om de resolutie en" de nauWkeurigheid van hat systeem te bepalen is

gebruik gemaakt van de waterbak, waarin perspex platen van verschil

lende dikten zijn geplaatst. De reflSkties van de voorkant en van de

achterkant zijn gebruikt om deze grootheden te meten. Er is gekozen

voor perspex, omdat dit een vr~J harde refls<tor is (reflektie

koefficient 11 dB) en de geluidssnelheid rela,tief laag is

(2680 m. sec:-1) waardoor geen al te grote dik te vereist is. De dem

pingskoefficient in perspex is weliswaar groot (2 dB.cm-
1

.MHz-1),

doch dit is voor deze metingen niet van belang. De dikte van de

platen is gemeten met een schuifmaat, waarmee een absolute nauw

keurigheid van ~ 0,1 mm is bereikt. De absolute onnauWkeurigheid

van de spektrum analyser is in het gebruikte meetbereik ~ 10 Hz.

De maximale fout die door de spektrum analyser veroorzaakt wordt,

bij de bepaling van de afstand tussen twee responsies is dus ~ 20 Hz.

In fig. 7.4.1, 7.4 •. 2 en 7.4.3 zijn enige gemeten responsies opge

tekend. De meetresultaten staan getabelleerd in fig. 7.4.4 en zijn

grafisch weergegeven in fig. 7.4.5. De maximaal gekonstateerde af

wijkingis 26 .Hz.· Als hierbij de maximale meetfout van 20 Hz in
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fig. 7.4.1 responsie van een perspex plaat, 2,0 mm dik

(looptijd 1,49 ~sec.)

fig. 7.4.2 responsie van een perspex plaat, 2,5 mm dik

(looptijd 1,87 ~sec.)
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fig. 7.4.3 responsie van een perspex plaat, 8,0 mm dik

(looptijd 5,97 )Jsec.)

gemeten berekende berekend gemeten afwijking

dikte (mm) vertraging frekwentie- frekwentie- (Hz)

(}Jsec. ) verschil (Hz) verschil (Hz)

1 ,0 0,75 37

2,0 1,49 75

2,,5 1,87 93 110 +17

2,8 2,'14 104 130 +26

3,7 2,76 138 140 + 2

5,1 3,81 190 190 0

6,3 4,70 235 230 - 5

8,0 5,97 238 300 + 2

10,0 7,46 373 360 -13

11,6 8,66 433 430 - 3

15,0 11 ,2 560 550 -10

20,0 14,9 746 720 -26

fig. 7.4.4 meetresultaten perspex platen
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fig. 7.4.5 grafisehe weergave van de meetresultaten

rekening wordt gebraeht, bedraagt de onnauWkeurigheid van het systeem

46 HZ, hetgeen overeenstemt met de theoretiseh gestelde waarde van

50 Hz (overeenkomend met een looptijd van 1 ~see.). De meetfout in de

diktebepaling van de platen ,is hierbij verwaarloosd (= 0,1 mm perspex,

overeenkomend met ± 3,7 HZ). De dunste plaat die nog waargenomen kan

worden is 2,5 mm (overeenkomend met een looptijd van 1,87 usee.), zie

fig. 7.4.1 en fig. ,7.4.2. De gemeten resolutie (~2).Jsee.) blijkt dus

minder goed ovsreen te komen met de theoretiseh gestelde waarde van

50 Hz (overeenkomend met een looptijd van 1 ~see.). Hiervoor zijn een

aantal mogelijke oorzaken aan te geven, te weten:

hetbeperkte oplossendvermogen van de spektrum analyser.

8ij een nauwkeurigere analyse van het frekwentiespektrum

(groter oplossend vermogen), blijkt geen veroetering van de

resolutie op te treden, deze mogelijke oorzaak kan dus ge

sehrapt worden.

een foute theoretisehe definitie

De resolutie is hier gedefini~erd als de 4-d8 breedte van de

responsie, hetgeen ongeveer gelijk is aan,de meest toegepaste
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waarde in de literatuur (3-dB breedte). Indien twee responsies

op een afstand van elkaar staan, die gelijk is aan de 4-dB

breedte, zijn ze niet van elkaar te onderscheiden (zie fig.

7.4.6). Hieruit kan gSkonkludeerd worden dat de minimale

resolutie gelijk is aan de 6-dB breedte (60,4 Hz, overeenko

mend met een looptijd van 1,2 ~sec.).

'.

I.",1'........ y sommatie
/ I

..,

fig. 7.4.6 intsrferentie van twee sinc-funkties

de reflsktie afkomstig van de achterwand is zWakker dan die

afkomstig van de voorwand.

De geluidsgolf wordt allereerst verzwakt bij de overgang van

water en perspex (deze ongelijke akoestische impedantie geeft

een verzWakking van 0,6 dB per overgang) vervolgens wordt de

geluidsgolf in perspex verzwakt (~ dB.cm-1 , bij 4,5 MHZ). ook

is de gevoeligheid voor niet loodrechte instraling van de ge

lui dsgol f groter voor het a,chtervlak dan voor het voorvlak,

omdat brsking van de geluidsgolf optreedt (de gelLJidssnelheid

in water is kleiner dan in perspex), di t is weergegeven in

~ig. 7.4.7. Voor een plaat perspex met een dikte van 2 mm is

de reflsktie afkomstig van de achterwand 5 dB zWakker dan de

reflektie afkomstig van de voorwand. Het is voor te stellen

dat hierdoor de reflsktie afkomstig van de achterwand verloren

gaat in de reflektie afkomstig van de voorwand.
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water

refli3<:tie van
de voorkant

r efli3<: tievan
de achterk ant

perspex

fig. 7.4.7 bri3<:ing van de geIuidsgolf aan de overgang van

water en perspex

Hoewel de bovenstaande argumenten wiskundig moeilijk te interpreteren

zijn, kunnen ze weI van nut zijn bij een meer praktische definitie

van de resolutie. Als gerealiseerd wordt dat de factor en die een ver

slechtering van de resolutie bewerksteIIigen (demping, transmissie

ko~fficient), ook qanwezig zijn in menseIijk weefsel, is het zinvol

Ier om de resolutie voor praktisch gebruik ruimer te definieren.

Uit voorgaande bIijkt dat de breedte van de hoofdlob van de sinc

funk tie een meer praktische waarde voor de resolutie geeft. De reso

Iutie van het systeem kan dan gesteld worden op 1QO Hz, overeenkomend

met een Iooptijd van 2 }Jsec••
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7.5 Dynamiek van het systeem
=============================

In fig. 7.5.1 is de responsie opgenomen die ontstaat ten gevolge van

de reflektie tegen een metalen plq.at ("ideale" reflEktor). De top

van deze responsie (rond 3100 HZ) komt sleehts 25 dB boven het grond

niveau uit. Dit grondniveau bestaat uit de staarten van responsies

rond de oorsprong. De responsies rond de oorsprong z~llen in het ver

volg samengevat wordBl onder de "O-Hz responsie". ,Als rekening ge

houqen wordt met de reflEktiEko~ffiei~ntvan een bloedvat (-26 dB) en

met de demping van menselijk weefsel. (9 dB. em-1 bij 4,5 MHZ), blijkt

dat een bloedvat met di t systeem ,nooi t waargenomen kan worden, als

gevolg van de O-Hz responsie. In fig. 7.5.1 ,is de lijn getekend die

de maximale responsie van een bloedvat weergeeft als funktie van de

afstand tot de huid, langs de horizontale as is tevens de afstand

uitgezet, ervan uitgaande dat de geluidssnelheid 1500 m.see;1 be

draagt. (N.B. de reflektie van de metalenplaat ondervindt in water

bijna geen «0,5'dB) demping).

Omdat de O-Hz responsie verantwoordelijk is voor het sleeht qyna

miseh bereik van het systeem, wordt eerst de O-Hz-responsie onder

de loep genomen. Als mogelijke oorzaken voor het ontstaan van de

O-Hz responsie kunnengenoemd worden:

a) DC-niveau van de uitgangsspanning / 50 Hz en 100 Hz brom

afkomstig uit het liehtnet.

b) AM-demodulatie in de demodulator en/of voorversterker.

e) elektrisehe en/of akoestisehe overspraak tussen de zend

en ontvangtransdueer.

Om na te gaan wat de feitelijke oorzaak was, zijn deze mogelijke

oorzaken nader bekeken.

ad a) Deze parameters zijn door een goede afregeling van de

sehakeling te minimaliseren. In de gebruikte sehakeling

is de bijdrage van deze parameters aan de O-Hz responsie

te verwaarlozen. Dit mag gekonkludeerd worden uit het

feit dat vergroting van deze parameters geen meetbare

invloed heeft op de grootte van de O-Hz responsie.

ad b) Het g:ereflekteerde signaal is enigszins in ampJ.,i tude ge

moduleerd (..c::. 10 ojo). Indien de voorversterker en/of de
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fig. 7.5.1 reflEktie van een metal en plaat

=
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I
generator 4500 kHz

4503 kHz, 20 ofo
AM-mo dul a ti e
met 500 Hz

1 ~I
generator ~

demodu- spEktrum

V lator
,

analyser

fig. 7.5.2 opstelling voor het meten van de niet-lineairiteit
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demodulator niet zuiver lineair werken treedt er amplitude

demodulatie van het signaal op. De gebruikte voorversterker

en demodulator zijn onderzocht op deze AM-demodulatie,

waarbij gebruik is gemaakt van de opstelling volgens fig.

7 •. 5.2. Bij een amplitude modulati.8 van 20 ojo (modulatie

index 0,2) blijkt de ongewenste responsie ten .gevolge van

de AM-demodulatie meer dan 70 dB onder de hoofd responsie

te liggen.

De niet-lineairiteit van de versterker en/of voorversterker

is dus zeker niet verantwoordelijk voor de b-Hz responsie.

ad c) In de gebruikte probe bevinden zich de zend- en ontvang

transducer op een onderlinge afstand van ongeveer 1 mm,

zie fig. 7.5.3.

fig. 7.5.3 tekening van de gebruikte probe

Elektrische overspraak tussen de zend- en ontvangtransducer

treedt op als gevolg van parasitaire kapacitieve en induk

tieve koppelingen. Indu\<:.tieve koppeling kan ontstaan door

de tamelijk lange (enige cm) niet afgeschermde aansluit

draden van de transducer. Kapacitieve koppeling .kan
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ontstaan tussen de spanningvoerende zijden van de trans

ducers en ook tussen de aansluitdraden.

Akoestische overspraak kan optreden doordat de uitgezonden

golf via de backing en/of het te bemeten medium de ontvang

transducer bereikt.

am een onderscheid tussen de beide soorten overspraak te

mak en, werd de akoestische overspraak gelHimineerd. Er zijn

twee probe's, ieder' voorzien van ~~n transducer met backing,

op ,1 cm afstand van elkaar in lucht geplaatst (de transdu

cers zijn hierbij gewoon in de hand gehouden). Qedemping
\

van 1 cm lucht voor een akoestische golf met een' frekwentie

van 4,5 MHz is zo groot (240 d8) dat de akoestische koppe

'ling tussen zend- en ontvangtransducer verwaarloos d mag

worden. In deze Qpstelling verminderde de a-Hz responsie

niet noemenswaardig. Door tussen beide probe's een elek

trisch geleidend en geaard scherm aan te brengen daalde de

O-Hz responsie ongeveer 40,d8. Op grond van dit resultaat

is besloten een nieuwe probe te bouwen, waarbij een afscher

ming tussen de zend- en ontvangtransducer is aangebracht.

Voor een bouwbeschrijving wordt verwezen naar bijlage 8.

De respo'nsie van een metalen plaat, gemeten met de nieuwe probe is

afgebeeld in fig. 7.5.4. Er is wel een verbetering opgetreden in de

demping van de O-Hz responsie, ten opzichte van de meting met de

oude probe, doch de demping (20 d8) is minder groot dan op grond

van de experimenten met de losse probe's verwacht mocht worden

(40 d8). De oorzaak hiervan ligt in de akoestische overspraak, die

b1j de nieuwe probe de overhand heeft. De akoestische overspraak

verminderen ,is geen eenvoudige zaak. Het akaestische ,18k aan de

achterzijde van de transducers (in de backing) kan verkleind worden

door het aanbrengen van luchtkamers tussen de afzonderlijke backings

van de transducers. Aan het akoestische 18k aan de voorzijde van de

transducers is naar mijn mening weinig te doen. Het is verder de

vraag of het zinvol is om de O-Hz responsie nog verder te onder

drukken. 8ij metingen aan menselijk weefsel treedt er namelijk nog

een vervelend verschijnsel op: de reflektie afkomstig van de huid.

Deze reflektie ontstaat door de verschillende akoestische impedantie

van de huid en de transducer. Deze reflektie is sterk te verminderen
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door het aanbrengen van ~~n of meerdere i A-lag en , doch op onze

afdeling ontbreEkt het aan de hiervoor benodigde technologie. De

O-Hz responsie wordt daarom verder gelaten voor wat het i~.
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fig. 7.5.4 reflektie van een metalen plaat

In fig. 7.5.4 is weer de lijn getekend die de maximale responsie

weergeeft ten gevolge van een reflEktie aan een bloedvat.. Hoewel

er verbetering is opgetreden, kan een bloedvat nog steeds niet wor

den waargenomen. Er moet qus naar een andere oplossing gezocht wor-

,den om de staarten van de responsies te onderdrukk en. De aangewezen

weg om deze staarten te onderdrukken is amplitude-weging van het

gedemoquleerde signaal. Door een andere vorm voor de omhullende van

het gedemoduleerde signaal te kiezen kan de responsie een geschik

tere vorm gegeven worden .. Het onderdrukken van de zijlobben heeft weI

een nadelige invloed op de breedte van de hoofdlob. In de litera

tuurzijn echter tal van weegfunkties ,bekend die bij een bepaalde

onderdrukking van de zijlobben geoptimaliseerd zijn naar een mini

male verbreding van de hoofdleb. Hier is gekozen veor de cosinus-,
kwadraat weging, omdat deze weging sen zeer steile afval van de

zijlobben teweeg orengt en praktisch ~envoudig op te wekken is. In
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fig. '7.5.5 zijn de eigenschappen van de responsie ten gevolge van

een rechthoekige weging (ongewogen) en ten gevolge van een cosinus

kwadraat vormige weging (gewogen) naast elkaar gezet, ,deze gegevens

zijn afkomstig ui t li t. 3.

eigenschap

maximum 1e zijlob t.o.v. hoofdlob

afval per zijlobinterval n

4-dB breedte van de hoofdlob

daling van de hoofdlob

ongewogen

-14,2 dB
-1

n

50 Hz

o dB

gewogen

-32 dB
-3

n

'BO Hz

1, '7 dB

fig. '7.5.5 eigenschappen van de ongewogen en gewogen responsie

In de figuren '7.5.6 a) en b) zijn respektievelijk de responsie en

de uitgerekte responsie van de vertragingslijn getekend, waarbij

het gedemoduleerdesignaal gewogen is.(NLB. er bevinden ,zich klei

ne verschillen tussen de beide figuren, men dient zich hierbij te

realiseren, dat he~ berekenen van een uitg~rekte r~sponsie een

nieuwe meting inhoudt.) Het maximum van de 1
e
Zijlob ligt 30 dB onder

de hoofdlob. De gemeten 4-dB breedte is 84 Hz. Deze oeide eigen

schappen komen goed overeen met de theorie. De daling van de hoofd

lob is in de praktijk niet te meten, deze dalingis verder van geen

belang omdat deze slechts een geringe verslechtering (~2 dB) \Jan de

signaal-ruis verhouding bewerkstelligt. De afval per zijlobinter

val is in dit systeem ook niet meetbaar. De afval is zo steil (na

500 Hz al 90 dB) dat de zijlobben volkomen in de ruis van het sy

steem ten ondergaan.

In fig.'7.5.'7 is de reflektie van een metaal plaat opgenomen, Waar

bij het gedemoduleerde signaal gewogen is. Het hoge "stoor-niveau"

aan de rechterkant van de responsie is te wijten aan meervoudige

reflekties in de metalen plaat. Bij deze meting is na de demodu

lator een hoogdoorlaat filter met een kantelfrekwentie van 500 Hz

opgenomen. Dit filter verzwakt de grote frekwentiekomponenten die

verantwoordelijk zijn voor de O-Hz responsie, zodat een beter ge

bruik gemaakt kan worden van het dynamisch bereik van de wegings

schakeling en de spektrum analyser.
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fig. 7.5.6 a) gewogen responsie van de vertragingslijn

- =

fig. 7.5.6 b) gewogen responsie van de vertragingslijn
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fig. 7.5.7 reflsktie van een metalen plaat

In fig. 7.5.7 is weer de Iijn getekend, die de max~male responsie

weergeeft ten gevolge van reflekties aan bIoedvaten. Er kunnen nu

met dit systeem bIoedvaten gemeten worden waarvan de aehterzijde

tussen 0,5 em en 2,5 em diept Iigt. Indien bIoedvaten gemeten moeten

worden, die dieper dan 2,5 em Iiggen, moet het ruisniveau van het

systeem omlaag gebraeht worden.

Indien een verzwakker voor de ontvanger wordt geplaatst, daalt zo

weI de responsie'als het ruisniveau. De ruis vindt dus zijn oor

sprong in de V.C.O. en/of de zaagtandgenerator. Om het r.uisniveau

te verl~gen, moet dus een betere zaagtandgenerator / V.C.O. kombi

natie worden g~onstrueerd. Oat dit geen eenvoudige zaak is, kan

geiIIustreBrd worden met de volgende berekening.

Stel dat op de zaagtandspanning die de.V.C.O. stuurt een sinus

vormige spanning is gesuperponeerd met een relatieve grootte a,

(de frekwentie van de si~usvormig8 spanning is niet van beIang).

Hoe groot is a, als de sinusvormige spanning een "stoor" -responsie

(naast de eigenIijke responsie) geeft die even groot is als het

gemeten ruisniveau. Bij de responsie van de vertragingsIijn (ver

traging 64 ~see.) Iigt het ruisniveau 50 dB onder de responsie.
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Gebruik makend van formule 4.2.12 en, omdat het een kleine vervor

ming betreft, van benadering 4.2.14 wordt voor de relatieve grootte

van de sinusvormige spanning gevonden:

...6
a=8,9510

Tenslotte is nog de invloed van de verbreding van de hoofdlob op de

nauWkeurigheid en de resolutie gekeken. Hiervoor is weer gebruik ge

maakt van perspex platen van verschillende dikte. In fig. 7.5.8,

7.5.9 en 7.5.10 staan enige gemeten responsies weergegeven. In fig.

7.5.11 staan de meetgegevens getabelle.erd. De resolutie en de nauw

keurigheid zijn door de amplitude-weging niet merkbaar aangetast.

De verklaring hi·ervoor moet gezocht worden in de gewijzigde vorm

van de hoofdlob van de r~sponsie.

III

fig. 7.5.8 gewogen responsie van een perspex plaat, 2,0 mm dik

(looptijd 1,49 ~sec.)
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fig. 7.5.9 gewogen responsie van een perspex plaat, 2,5 mm dik

(looptijd 1,87 ~sec.)

++

-
fig. 7.5.10 gewogen responsie van een perspex plaat, 8,0 mm dik

(looptijd 5,97 ~sec.)
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gemeten berEkende berekend gemeten afwijking

dikte (mm) vertraging frEkwentie- frekwentie- '(Hz)

().Jseco) verschil (HZ) verschil (HZ)

1,0 0,75 37

2,0 1,49 75

2,5 1,87 93 100 + 7

2,8 2,14 104 110 + 6

3,7 2,76 138 140 + 2

5,1 3,81 190 ,190 0

6,3 4,70 235 210 -25

8,0 5,97 298 300 + 2

10,0 7,46 373 370 - 3

11 ,6 8,66 433 420 -13

15,0 11 ,2 560 550 -10

20,0 14,9 746 730 -16

fig. 7.5.11 meetresul taten perspex platen, gewogen meting
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8. Het dynamisch gedrag van het systeem
========;===============================

Bij de beschouwing van het dynamisch gedrag van het systeem,

menen twes aspEkten nader bEkEken te worden. Het eerste aspekt,

is het Doppler-effEkt dat optreedt doordat de reflEktor beweegt

ten opzichte van de zend- en ontvangtransducer. Het Doppler

effEkt zal een fout introduceren, waarvan de grootte afhankelijk

is van de snelheid waarmee de reflektor zich beweegt. Het tweede

aspEkt dat nader bEkeken ment te worden is de beperkte meettijd.

Om een frekwentie met een bepaalde nauwkeurigheid te kunnen be

palen is immers een minimale meetti j d vereist •. Het tweede aspek t

kan dus een mogelijke verslechtering van de resolutie tot gevolg

hebben.

Eerst worden de beide effekten nader gespeci ficeerd. Daarna wordt

aan de hand van een gefingeerde vaatwandbeweging berEkend, wat de

waargenomen responsie zal zijn.

Het Doppler effEkt

Het uitgezonden signaal Sz (t) wordt beschreven door formule 8.1 •

Hierin is de amplitude van het signaal 1 gesteld, en is de fase

hoek voor het tijdstip t = 0 weggelaten. Ter verduidelijking is

in figuur 8.1 de momentane frekwentie van het ui tgezonden signaal

weergegeven.

Sz (t) = cos (lUO• t + 1<.\:1./%)

hierin: k = AW IT
m

voor ItI .t:.. Tm/2 (8.1)

fig. 8.1 momentane frekwentie van het uitgezonden signaal
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Voor het ontvangen signaal So (t), dat een tijdsinterval (~) ver

traagd is ten opzichte van het uitgezonden signaal, geldt:

voor ItI <:. T /2
- m

(8.2)

Het gedemoduleerde signaal sd (t), ziet er na demodulatie enem
laagdoorlaatfiltering als voIgt ui t:

voor ItI~ Tm/2 (8.3)

De tijdsgrenzen waarbinnen de formules 8.2 en 8.3 gelden zijn niet

helemaal exak t. Als gerealiseerd wordt, dat in het toegepaste sy

steem de loopti jd l' veel kleiner .is dan de meetti j d T , is hetm
duidelijk dat de gebruikte benadering zander meer geoorloofd is.

Indien gesteld wordt dat de reflektor met een eenparige snelheid

beweegt, kan voor de looptijd ~ geschreven worden:

(8.4)

Invullen van formule 8.4 in formule 8.3 levert de volgende uit

drukking voor het gedemoduleerde signaal:

2
sd (t) = cos (a.t +b.t+c)em

met a = k.d. (1- d.h) ~ \<.d

voor It I ~ T /2
m

(8.5)

De benadering, aangegeven in formule 8.5, geldt als d«1.

Indien deze benadering toegepast mag worden is het gedemoduleerde

signaal eenvoudig interpreteerbaar. Voor het gedemoduleerde sig

naal geldt:

(8.6)
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Voor de momentane frekwentie van het signaal geldt nu:

W dem (t) = k(TO + d.t) + d(WO + k.t) (8.7)

Oe eerste term in formule 8.7 representeert de momentane afstand

tot de reflektor. De'tweede term is het frekwentieverschil ten

gevolge van de Doppler-verschuiving. Het frekwentieverschil ten

gevolge van het Ooppler-effekt verloopt lineair met de tijd, het

geen logisch is, want ook de uitgezonden frekwentie verloopt li

neair met de tijd.

De beperk te meetti jd

Het probleem dat zich hier voordoet is bekend ui t het gebruik van

de "sweeping-gate spectrum analyser". In de sweeping-gate spectrum

analyser wordt het, te analyseren .signaal gemo duleerd met een sig

naal, waarvande frekwentie lineair met de tijd oploopt. Vervo.lgens

wordt het gemoduleerde signaal door een vast filter gestuurd. Het

moment waarop aan de uitgang van het filter signaal verschijnt, is

dus een maat voor de frekwentie van het geanalyseerde signaal. Hoe

snel de frekwentie van een signaal mag vari8ren, opdat de frekwen

tiekomponenten nog goed detekteerbaar zijn, hangt sterk af van het

detektie filter. Het fil t,er' dat optimaal geschik t is voor de detek

tie. van.signalen met.een vloeiend vari~rende frekwentie, is een

filter met een Gaussische amplitudekarakteristiek en een lineaire

fasekarakteristiek (lit. 6). Hoewel eSn Gaussische amplitude

karakteristirk fysisch niet realiseerbaar is, kan zo'n filter wel

vrij eenvoudig benaderd worden door een aantal zwak gekoppelde

resoncmtiekringen in cascade.

Bij de detektie van een signaal met een lineair in de tijd veran

derende frekwentie, treden twee effekten op. Ten eerste zal de

gemeten amplitude van het signaal kleiner zi jn dan de werkeli jke

waarde. Ten tweede zal de puls aan de uitgang van het filter

breder zijn dan op grond van een kwasi-statische benadering ver

wacht mag worden. Oit laatste effekt kan ook voorgesteid worden als

een vergroting van de bandbreedte van het filter ten opzichte van

de statische bandbreedte van het filter. In lit. 2 zijn beide
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effekten uitgerekend voor een filter met Gaussische amplitude

karakteristiek en lineaire fase-karakteristiek.

Het resultaat van deze berekening luidt:

(8.8)

(8.9)

Hierin: 0{ = verhouding van de gemeten amplitude en de werkelijke

ampli tude

g =- "dynamischeJl bandbreedte van het filter (HZ)

~= (statische) bandbr~edte van het filter (HZ)

S = snelheid waarmee de frekwentie vari~ert (Hz/sec.)

8erekening aan een gefingeerde vaatwandbeweging

Om de gevoeligheid van het systeem voor de bovengenoemde effekten

te bekijken, is een gefingeerde vaatwandbeweging gekonstrueerd.

In figuur 8.2 is deze beweging als funktie van de tijd getekend.

Alhoewel de vorm v?n deze beweging enigszi~s lijk~ op de pOls-

golf in verder (van het hart af) gelegen slagaders, is het ver

band hier tussen slechts gevoelsmatig. De ui twijkingen. die voor

komen in de gefingeerde beweging zijn veel grater dan de ui t

wijkingen die voorkomen in de bloedvaten bij een mens (maximale

variatie in de diameter 20 ~). De in de gefingeerde beweging voor

komende snelheden (maximaal 0,05 m.sec~1) zijn overigens wel waarden

die in slagaders bij de mens kunnen voorkomen.

In fig. 8. 3 zijn de komponenten van zowel het Doppler-effekt als

van de beperkte meettijd, voor ~~n "wand" uit fig. 8.2 uitgere

kend. De maximale waarde van d die optreedtin de gefingeerde

beweging, fs 6,7. 10-3 • De benadering (d~< 1) genoemd irJ formule

8.5 mag dus zander meer worden toegepast.

Uit figuur 8.3 kan gekonkludeerd worden, dat de gevolgen van de

beperkte meettijd veel kleiner zijn dan de gevolgen van het

Doppler-effek t. Er dient hier overigens wel gerealiseerd. te wor-
-1 ( )den, dat voor snelheden grater dan 0,04 m.sec. zie formule 8.9

de bandbreedtevergroting 8'/8 bijna lineair toeneemt met de snel

heid. Dus bij snelheden grater dan .die gesuggereerd in figuur. 8.2,
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moet men wel degelijk rekening houden met de bandbreedtevergroting.

In figuur 8.4 is getekend, wat waargenomen zou worden, indien de

beweging uit fig. 8.2 gemeten wordt met dit systeem. Hierbij is de

verslechtering van de resolutie en van de nauwkeurigheid ten ge

volge van de bandbreedtevergroting bui ten beschouwing gelaten.

Random een bewegende wand, is een band getekend, die de varia tie

van de Ooppler-frekwentie (als gevolg van het vari~ren van de zend

frekwentie) weergeeft. Een geoefend oog (en dus oak Ben mi.ero

processor)kan uit de waargenomen figuur 8.4, de werkelijke beweging

van, de wanden rekonstrueren. In de praktijk echter, zijn de

overgangen van beweging naar stilstand (en omgekeerd) veel minder

abr.upt, en is het.mijns inziens niet mogelijk am met dit systeem

op eenvoudige wi jze een vaatwandbeweging te rekonstrueren.

N.B. Achteraf is gebleken dat het mogelijk is am de invloed van

het Ooppler-effekt relatief te verminderen.

Door vergroting van de steilheid (k) wordt de afstandsge

voeligheid grater en blijft de Ooppler-gevoeligheid gelijk

(zie formule 8.7). Oak blijkt het vergroten van de steil

heid een positieve invloed te hebben op de detekteerbaar

heid in een beperkte meettijd (zie formule 8.8 en 8.9).

Het vergroten van de steilheid heeft echter nadelige gevol

gen voor de resolutie, omdat de te meten looptijden (~ )
a

niet meer klein zijn ten 0pzichte van de periodetijd (T),

zie formule 4.4.1.
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fig. 8.2 gefingeerde vaatwandbeweging

tijd snelheid lJ.Jo .a. /u( (d.k. t /,.'W)

(sec.) (m. sec:-
1
) (Hz)

_x
~ 8'/B

(HZ)

0-0,1 0,05 300 33 0,80 1,56

0,1-0,15 0 0 0 1,0 1,00

0,15-0,30 -0,05 -300 33 0,80 1,56

°t 3O- O,55 0,01 60 7 1,0 1,00

0,55-1,0 0 0 0 1,0 1,00

~o I~:n' 0= 1./,"S • 10' H'Z.

K J,.:tr = "5". \0T ~:r.

fig. 8.3 k.omponenten ten gevolge van een bewegende wand



I

.<

fig. 8 014 "gemeten" beweging

- 8.7 -

'.--J...+

't+":t~

'":;:~=.J:j



- 9.1 -

9. Konklusie
=============

Zoals uit dit rapport blijkt, zijn er twee aspekten die verhinderen

dat. di t systeem bij ui tstek geschikt is voor de bepaling van diame

ters van bloedvaten. Het eerste aspekt is de geringe dynamiek. Het

tweede aspekt i.s de fout die zal, optreden bij, de metingen aan slag

aders, (voornamelijk) ten gevolge van het Doppler~effekt, veroor

zaakt door de beweging van de vaatwand.

De geringe dynamiek

De ge~inge dynamiek is in feite te wijten aan de ruis in het

ui tgangssignaal van de V. C.O •. De dynamiek is weliswa,ar te

vergroten, door de overspraak tussen de zend_ en ontvang

transducer te verkleinen (luchtkamer in de probe en t).
lagen op de transducers), maar dit is geen veelbelovende

oplossing, omdat de dynamiek al tijd beperk t wordt door de

grootst optredende reflektie. Een fundamentele methode am de

dynamiek te.vergroten is het verminderen van de ruis aan de

uitgang van de V.C.O •• Hiervoor zal een betere zaagtandgene

rator Iv. C. O. kombinatie moeten worden gebouwd. Hoeveel winst

hierdoor praktisch gehaald kan worden en hoeveel mo.ei te

hiervoor gedaan moet worden, blijft vooralsnog de vraag.

De fout ten gevolge van het Doppler-effekt

De fout treedt alleen op bij het bemeten van slagaders.

Er is wel een methode am de invloed van deze fout relatief te

verminderen, maar deze methode heeft een nadelige invloed op

de resolutie.

Konkluderend kan gesteld worden, dat het praktisch nut van deze

echografie methode (voor medische toepassingen) gering is. Het

hier beschouwde systeem, dat veel komplexer (en dus kostbaarder)

is dan een puls-systeem, is in alle opzichten nag steeds de

mindere ten opzichte van het puls-systeem.
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Schema's en afreaelprocedure
================-===========

In fig. A.1 is het blokschema van het totale systeem afgebeeld.

De ,letter-cijfer kombinatie in de cirkels verwi jst naar de nummers

van de gedetailleerde tskeningen. De schakelingen, waarbij geen

letter-cijfer kombinatie is vermeld, zijn opgebouwd met bestaande

fabrisksapparatuur, te weten:

sinusgenerator Wavetek 142 van Wavetsk

ver:'zwakker . RT-1 van W.G.

spektrum analyser .3582 A van Hewlett Packard

voeding diverse voedingen van Delta

Ook zijn in het blokschema van het totale systeem de afregelpunten

schematisch weergegeven. Eenkorte beschrijving van enkele essen

ti~le onderdelen van het schema. is reeds gegeven in paragraaf 6.4.

Op pagina A.3 en A.13 zijn respsktievelijk de afregelprocedure en

het schema van de F/V konverter weergegeven.,

Afregeling van het totale systeem

1. start instellingen

-,zet P12 op maximaal

- zet P3 op nul

- sluit de ingang van de ontvanger kort

bekijk het gedemoduleerde signaal steeds ongewogen

2. afregeling van de draaggolf en de demodulator

.-,regel met P4 de draaggolfspanning af op 200 mV
tt

(blokspanning)

- stel. P5 zodanig in, dat de uitgangsspanning van de

demodulator een minimale wisselspanningskomponent bevat

3. aansluiting van de (hulp-) instrumentatie

- sluit de vertragingslijn aan, tussen de zender en de ontvanger

- slui t de F/V konverter aan de ui tgang van het 500 Hz filter

4. instelling van de zaagtandgenerator en de V.C.O.

- verbind de ingang "start ~aagtandgenerattJr" met + 5 V

- regel met behulp van P
2

en C1 de uitgangsfrekwentie van de

V.C.O. af op de 4 MHz
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- slui t de ingang "start zaagtandgenerator" weer aan

regel P1 zodanig af, dat.het maximum van de responsie ten

gevolge van de v~tragingslijn zich op.3200 Hz bevindt

- indien de uitgangsspanning van de F/v konverter niet voor

het grootste gedeelte (N.B. het begin van een periode moet

buiten beschouwing gela~en worden) lineair verloopt, her

haal dit punt bij een andere.instelling van ~P2 en C1• In

mijn geval kon C1 op maximaal worden ingesteld.

5. afregeling van de korrektie van de zaagtandgenerator

- regel 51 en'P4 zodanig af, dat de uitgangsspanning van de

FIv konverter nagenoeg konstant is

-. regel P1 bij, zodat het maximum van de responsie zich

weer op 3200 Hz bevindt

herhaal dit,punt, totdat geen zichtbare verbetering meer

optreedt

6. afregeling off-set spanning I begin onderdrukking

- regel met P
6

de.off-set spanning van de demodulator

op minimaal

regel met P'i de off-set spanning van- de 34 ,dB versterker

op minimaal

- bekijk de responsie van de vertragingslijn op de spektrum

analyser (frekwentiespan 1 kHz) en rege~ P12 zover terug,

totdat er vervorming van de sinc-funktie optreedt

7. afregeling van de vermenigvuldiger'V1
- stel de off-:-set en de amplitude van de sinusgenerator

zodanig in, dat aan de uitgang van V1 een symmetrische

spanning met een waarde van 10 Vtt ontstaat

- regel met Ps de off-set spanning op de ui tgang van

V1 weg

s. afregeling van de vermenigvuldiger V2
sluit de X-ingang kort,

sluit een sinusvormige spanning van 10 Vtt aan op de

Y-ingang,

regel met Ps de uitgangsspanning van V
2

naar een minimum
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- sluit de Y-ingang kort~

sluit een sinusvormige spanning van 10 Vtt aan op de

X-ingang,

regel met P10 de uitgangsspanning van V2 naar een minimum

- herhaal bovengenoemde stappen, totdat er geen verandering

meer optreedt

sluit.beide ingangen kort,

.regel met P11 de off-set spanning op de uitgang van V
2

weg

Afregeling van de F/V konverter

sluit aan de ingang een sinusvormig signaal aan met een

amplitude van 100 mV en een frekwentie van 3200 Hz.

Regel met P13 de rimpel op de uitgangsspanning naar een

minimum toe.

-regel P14 zodanig, dat de uitgangsspanning van de F/V

konverter (bij 3200 HZ) nul is

- maak P15 nul (deze instelling is namelijk overbodig)
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Vintges heeft in zijn afstudeerverslag (lit. 8.2) een uitvoerige

beschrijving gegeven voor de konstruktie van een probe met ~~n

transducer. In deze bijlage wordt dan ook volstaan met het geven

van de belangrijkste wijzigingen voor de konstruktie van een

probe met twee afgeschermde transducers.

De probe,

wordt gemaakt van messing buis, waarvan de binnendiameter ongeveer

4 mm groter is dan de diameter van de gebruikte transducerplaatjes.

Deze buis wordt op de gewenste lengte gebracht, waarna de kopse

.kanten vlak worden gedraai d. Hi erna worden overlangs, door het hart

van de buis, twee zaagsneden gemaakt van 25 mm diep, (zie fig. 8.1).

Vervolgens wordt een plaatje messing gemaakt met een breedte van

25 mm en een lengte, die ruim groter is dan de buitendiameter van

de messing buis. In het midden van de lange zijde.van het plaatje,

wordt bij de rand een gaatje gemaak t, om de aarddraad te bevestigen •.

fig. 8.1 de onderdelen van de probe
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De aarddraad wordt vastgesoldeerd. Vervolgens het plaatje in de

zaagsnede van de buis monteren en vastsolderen. De uitstekende

delen van het plaatje kunnen nu afgezaagd worden, en de probe kan

met vijl en schuurpapier afgewerkt worden.

De transducers,

bestaan uit half ronde plaatjes. Normaal zijn deze plaatjes rand,

am de plaatjes te halveren kunnen ze het beste gebroken worden,

waarna ze met een slijptol eventueel bijgewerkt kunnen worden. Het

verkrijgen van twee halfronde plaatjes kan wel enige ronde plaatjes

kosten. Zagen van de plaatjes is nLet aan te bevelen, vanwege het

harde keramische materiaal. Als er twee half ronde plaatjes ver

kregen zijn, worden er dunne draadjes aangesoldeerd (met Newton

metaal, zie lit. 8.2), die niet langer mogen zijn dan 25 mm (lengte

van de afscherming). Vervolgens wordt er coax-kabel aan de dunne

draadjes gemonteerd, waarbij men er op dient te letten dat de zijde

van de transducer die aan de buitenkant komt, met de buitenmantel

van de coax-kabel wordt verbonden (zie fig. 8.2). Hierna wordt er

krimpkous over de niet geisoleerde bui tenmantel van de coax-kabel

aangebracht.

m~t(de.l'l -
""""""'~I
CI"",..\~

fig. 8.2 de verbindingen naar de transducer
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De backing,

bestaat uit een mengsel van giethars en wolfraam peder. Omdat het

wolfraam poeder tamelijk kostbaar is (fl. 120,= per kg), is het

zinvol om hier zuinig mee om tegaan. Recente onderzoekingen van

de Ruyter (lit. 8.1) hebben aangetoond, dat een backing van 10 mm

voldoende is. De meest economische manier is dan ook, de eerste

10 mm een mengsel van giethars en wolfraam poeder en de resterende

ruimte volgieten met zuivere giethars. De zuivere giethars mag

direkt na het ingieten van het mengsel gegoten worden, omdat het

wolfraam poeder door zijn hoog soortelijk gewicht toch naar de

bodem zakt.
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vakgroep ER, Eindhoven, 1980.
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Omdat een waterbak met reflektoren een slecht model is (met name

wat betreft de demping) voor de simulatie van de akoestische eigen

schappen van menselijk weefsel, is gezocht naar een al ternatief

model. Hier ligt het in de bedoeling een model te maken van mense

lijk weefsel waarin een aantal bloedvaten lopeno

De akoes tische eigenschappen die een medium k.arak teriseren zi jn:

De gelui dssnelhei d

De geluidsssnelheid en de afstand tussen de reflektoren

bepalen samen het looptijdverschil. Indien de geluidssnel

heid in het model verschilt van de geluidssnelheid in men

selijk weefsel, kan door een juiste keuze van de grootte

van en de afstanden tussen de reflek toren tach een goed

model verkregen worden. In de axiale richting van de trans

ducers is dit eenvoudig te realiseren. In de radiale rich

ting levert dit aanzienlijk meer problemen op, omdat hierbij

oak rekening gehouden moet worden met het stralingsdiagram

van de transducers. De geluidssnelheid in het model moet

dus ongeveer overeenkomen met de geluidssnelheid in mense~

lijk weefsel (~1500 m. sec:-1).

De karakteristieke impedantie

Deze bepaal t de fraktie van de door de transducer ui tgezon

den energie die het medium binnen dringt. In wezen is deze

van ondergeschikt belang. Wel is belangrijk de verhouding

van de akoestische impedantie van het medium en de akoes

tische impedanti e van de reflek taren, immers deze bepaal t

de hoeveelhei d gereflek teerde energie.

De demping

Zoals reeds eerder vermeld, is deze grootheid de belang

rijkste reden am een beter model te konstrueren. De demping

in menselijk weefsel is aanzienlijk en bovendien frekwentie-
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afhankelijk. Als vuistregel kan gehanteerd worden een

demping van 1 dB per cm per MHz (lit. C. 3).

De tekstuur

Deze eigenschap is alleen belangrijk bij het testen van

B-scanners (het maken van twee-dimensionale doorsneden).

In ons geval is het model ·bedoeldvoor het testen van

A-scanners (het maken van ~~n-dimensionale doorsneden),

waarbij een eventuele tekstuur alleen maar storend werkt.

Li teratuuronderzoek naar een geschikt model leverde weinig op.

Sommer (lit. C.2) beschrijft de konstruktie van een weefsel-model,

waarbij deeltjes ter grootte van de golflengte (hij geeft hierbij

niet aan om welke stof het handelt) homogeen in gelatine worden

verdeeld. Een poging om ijzer-deeltjes met huishoudgelatine te ver

mengen, mislukte door het hoge soortelijk gewicht van deze deeltjes.

Tevens zijn hierbij twee andere problemen gesignaleerd, er treed

erg snel schimmelvorming op en de gelatine staat erg veel water af

aan de omgeving.

Fyke et ale (lit. C.1) maakt melding van een mengsel bestaande uit

een polymeer en een mineraal olie, speciaal voor dit doel vervaar

digd door de 3M-company. Di t mengsel is erg veelbelovend, doch ge

zien de experimentele fase waarin di t mengsel zich bevindt, is het

waarschijnlijk nog niet commerci~el verkrijgbnar.

Een stof, waarvan de eigenschappen vermeld staan in bijna elk arti

kel over weefselmodellen en die waarschijnlijk al vaker als weef

selmodel is gebruikt, is wonderolie (C11H1DD11). De geluidssnelheid

in wonderolie bedraagt 1500 m.sec~1(lit. C.3). De demping van akoes

tische golven in wonderolie is sterk afhankelijk van de temperatuur

(zie fig. C. 1). Voor een bepaald frekwentiegebied is c\oor een juiste

keuze van de temperatuur, een goede benadering van de dempingskurve

te realiseren. Voor de simulatie van bloedvaten kunnen tygon slangen

gebruikt worden (reflektieko~fficientvan een tygon slang in wonder

olie is 30 dB). De reflektieko~fficient van een bloedvat en bloed is

31 dB (lit. C.3).
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fig. C.1 demping van wonderolie als funktie van de frekwentie,

bij verschillende waarden van de temperatuur (over

genomen uit lit. C.1)

Op zich biedt de kombinatie van wonderolie en tygon slangen een goede

mogelijkheid om een stuk menselijk weefsel met bloedvaten te simuleren.

Bij het gebruik van het model bij hogere frekwenties, moet de tempera

tuur van het model verhoogd worden. Ook is het mogelijk het model te

gebruiken voor het testen van Doppler-apparatuur, door bijvoorbeeld

een suspensie van water en latex bolletjes door de slangen te pomp en.
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Appendix 0
==========

Voor de toepassing van lineaire FM-echografie met HF-signaalbeWerking,

is een dispersieve vertragingslijn noodzakelijk. Omdat ook deze methode

van echografie interessante aspek ten vertoont en omdat het mogelijk is

een dispersieve vertragingslijn met behulp van ultrageluid (dat in het

zelfde frekwentiegebied ligt als de echografie signalen) te konstru

eren, is aan dit onderwerp enige aandacht besteed.

De meest voor de hand liggende manier am een (dispersieve) vertragings

lijn te maken, is gebruik te maken van fase-draaiende .netwerken. Om een

dispersieve vertragingslijn te maken met een kompressie-verhouding van

80, zijn volgens O'Meara (lit. 0.9) minimaal 150 overbrugde T-schake

lingen vereist. De op deze manier gebouwde vertragingslijn zal tamelijk

lamp zijn, terwijl een tijdrovende afregelprocedure noodzakelijk zal

zijn. Verder moet men bij de bouw van de schakeling in het bijzonder

rekening houden met de komponenten-opstelling, daar anders kapacitieve

en induktieve strooivelden een te grate invloed krijgen.

In het verleden heeft men dan oak naarstig-gezoch-~naar alternatieve

methoden. Een van de meest suksesvolle methoden, is de vertraging van

ultrasone geluidsgolven in een elastisch medium. Normaal gesproken zijn

de lengte van het medium en de elastische eigenschappen van het medium

maatgevend voor de vertraging, die dan ookonafhankelijk is van de

frekwentie. Door nu de doorsnede van het medium klein te maken (orde

grootte van de golflengte), worden aan de geluids-trillingen rand

voorwaarden opgelegd, waardoor,een aantal verschillende trillings

moden kunnen bestaan (vergelijk de elektro-magnetische golfvoortplan

ting in golfpijpen). De meeste van deze trillings-moden hebben in een

bepaald frekwentie-gebied een dispersief vertragings karakter.

Als vorm voor het delay medium kan gebruik worden gemaakt van ronde

draden en dunne strippen. Er Zijn in de zo gevormde vertragings-media

verschillende soorten golfvoortplantingen mogelijk, waarvan de longi

tudinale en de transversale golfvoortplanting de meest bekende zijn.

De andere mogelijke golfvoortplantingen ("flexural" en "torsional",

geen nederlandse benaming voor bekend) zijn moeilijk kontroleerbaar

(gaan gemakkelijk over in transversale en/of longi tudinale
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galfvoortplanting) en zi jn daarom ongeschik t voor prak tische toe

passingen. Praktische literatuur aver longitudinale golfvoortplan

ting in strippen is geschreven door Meeker (li t. 0.7), aver trans

versale galfvoortplanting in strippen door Mei tzler (lit. 0.8) en

aver golfvoortplanting in ronde draden door May (lit. 0.6). Fitch

(lit. 0.3) heeft een uitstekend artikel geschreven, waarin hij de

diverse soorten ultrasone-vertragingslijnen met elkaar vergeleken

heeft. Hij behandelt hierin zowel de theoretische achtergronden,

alsmede de in de loop der jaren behaalde experimentele resultaten.

Allereerst een korte samenvatting van de relevante konklusie uit

voornoemd rapport.

Verlies in het medium.

De verliezen voor strippen den draden ~ijn ongeveer gelijk,

en zijn alleen afhankelijk van het medium en het toegepaste

frekwentie:-gebied. Voor het frekwentie-gebied van 1 MHz tat

10 MHz is aluminium_legering 5052-H32 (Nederlandse aandui

ding 576-H32) tat nag toe het meest geschikt gebleken.

Storende bijprodukten.

Door de'vertragingslijn te gebruiken in de laagste trillings

made, en hierbij een geschikt frekwentie-gebied te selekteren,

zullen de hogere moden niet voorkomen (alle hogere moden heb

ben een afsnij-frekwentie). Echter bij het gebruik van een

strip of draad in de eerste longitudinale made is niet geheel

te ontkomen aan deze storende bijprodukten, omdat de eerste

en de tweede flexural made in het interessantste frekwentie

gebied van de eerste longitudinale made liggen (zie fig. 0.1).

Bij een draad zijn geen mogelijkheden bekend am deze flexural

moden te dempen, bij een strip kunnen de~e gedempt warden door

de smallezijden van de strip vandempend materiaal te voor

zien. Een ander storend bijprodukt vormen de meervoudige re

flekties, met name de golf die de lijn drie keer doorloopt.

Hoewel deze door een goede afsluiting van de transducers re

delijk zijn te dempen, is hier bij de draad niets aan te doen,

terwijl bij de strip een extra demping verkregen kan warden

door dempend materiaal aan de smalle zijden aan te brengen.
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fig. 0.1 de trillings-moden in een strip

1

fig. 0.2 de afwijking van de lineairiteit van de vertragings

frekwentie kurve bi j ,een draad en een strip
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Alles bij elkaar genomen komt Fitch tot de volgende kon

klusie: bij een draad is de maximale onderdrukking van de

storende bijprodukten ongeveer 32 dB, bij een strip onge

veer 53 dB.

Li neairi tei t

De transversale trillingsmode is slechts redelijk lineair

over een ,klein frekwentie-gebied.

De longitudinale golfvoortplanting in strippen en draden is

over een veel groter gebied redelijk lineair, hetgeen zijn

oorzaak vindt in het b~igpunt van de vertragings / frekwentie

karak teristi ek (zi e fig. 0.1).

Als we verder de strip en de draad met elkaar vergelijken,

zien we dat de draad in het voordeel is (zie fig. 0.2)

Als aan de hand van dit rapport een keuze gemaakt moet worden, valt

de keuze op de longi tudinale mode in een strip. Oeze is het meest

geschikt om een lineaire vertraging, over een relatief groot

frekwentie-gebied ~e verkrijgen. De lineairiteit is weliswaar niet

goed genoeg voor pulskompressie van een lineair gemoduleerd FM

signaal, doch deze is te kompenseren, terwijl de ongewenste bijpro

dukten voldoende onderdrukt kunnen worden.

Ook Fitch is blijkbaar tot deze konklusie gekomen, en komt drie

jaar later dan ook met een artikel (lit. 0.4), waarin hij beschrijft

hoe de lineairi tei t van de ul trasone strip-vertragingslijn (ge~xi

teerd in de longi tudinale mode) verbeterd kan worden door de dikte

van de strip over de lengte te vari~ren.

Omdat de dispersieve vertragingslijn met een ultrasone strip (waar

bij gebruik wordt gemaakt van de eerste longitudinale mode) de beste

perspektieven biedt, zijn hiermee enige experimenten gedaan. De ex

perimenten zijn gedaan mat een proefopstelling volgens fig. 0.3.

De trillings-moden die in ~en oneindig uitgebreide plaat kunnen be

staan worden beschreven door de oplossingen .van de Raleigh-Lamb

vergelijking. Meeker (lit. 0.7) heeft door middel van experimenten

aangetoond dat voor strippen met een breedte, die groter is dan
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10 maal de golflengte, de resultaten redelijk overeenkomen met de

oplossingen van de .Raleigh-Lambvergelijking.

De centrale frekwentie (f , zie fig. 0.1) van het te komprimeren
c

signaal is omgekeerd evenredig met de dikte van de strip. 8ij het

gebruik van een aluminium strip (kwaliteit 26-HH) met een dikte

van 1,6 mm, is de centrale frekwentie. 1,38 MHz. De frekwentiezwaai

waarbij de frekwentie-vertragingskromme redelijk lineair blijft

(zie fig. 0.2) is 20.0/0 van de centrale frekwentie en bedraagt dus

0,25 MHz (frekwentie-gebied 1,25 MHz tot 1,50 MHZ). De 4-d8 breedte

van de gekomprimeerde puls is gelijk aan de reciproke waarde van de

frekwentiezwaai en is dus in dit geval gelijk aan 4 ~sec •• De hel

ling waarmee de frekwentie van het ingangssignaal als funk tie van

de tijd dient af te nemen is afhankelijk van de lengte van de strip.

8ij een lengte van 15 cm moet deze helling 0,25 MHz/ 34 }Jsec. zijn

en bij een lengte van 48 cm, .is deze helling 0,25 MHz/110.~sec••

De kompressie-verhouding is dan voor een strip van 15 cm lang ge

lijk aan 8,5 en voor een strip van 48 cm lang bedraagt deze 27,5.

In fig. 0.4 en 0.5 zijn de momentane frekwentie van hetingangs

signaal en de omhullende van de gekomprime~de pu~~ opgetekend voor

een strip van 15 cm lang respektievelijk 48 cm lang. (Oeze figuren

zijn overgetekend van foto' s, aangezien de fota' s niet goed repro-

.duceerbaar zijn).

De gemeten pulsbreedten blijken in overeenstemming met de theorie.

Er zitten echter zeer hoge stoorkomponenten op de gekomprimeerde

puls. Voor het ontstaan van deze stoorkomponenten zijn .een groot

aantal mogelijke oorzaken aan te geven:

mode-konversie, doordat de transducers niet exakt even

wijdig staan aan de vlakken van de strip

mode-konversie, veroorzaakt door reflekties op de smalle

zijden van de strip

meervoudige reflekties tussen de transducer-zijden van

de strip

kapacitieve en/of induktieve overspraak buiten de ver

tragingslijn om _

opWekking van andere moden in de transducer zelf

niet vlakke ampli tude-karakteristiek van de. transducers
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fig. 0.4 momentane ingangs frskwentie (boven) en de uitgangs res

ponsie (onder) van een aluminium strip (15 em lang, 1 em

breed, 1,6 mm dik)

I IIO ........es:. ~

I~ I

I I
I I
I I
i I
I I

: I

I
I i
, I
t I

I I

I :
+l-"'"T"""-I.-JI-T"'""'"---r-~---,--,--T"'""'"__._-..,.,--+~ -t:. t fA4«..)
o /00 ~oo .soo /too ..CiO

fig. 0.5 momentane ingangs frekwenti e (boven) en de ui tgangs

responsie (onder) van een aluminium strip (48 em lang,

4,2 em breed, 1,6 mm dik)
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een niet ideale aanpassing van het verloop van de momentane

frekwentie van het ingangssignaal aan de frekwentie

vertragingskromme van de strip

Omdat het niet eenvoudig is bovenstaande oorzaken stuk voor stuk te

onderzoeken en omdat voor een aantal problemen niet een kant en

klare oplossing was, is het onderzoek aan de kant gezet. Tenslotte

nog enkele suggesties voor een eventueel verder onderzoek op di t

gebied:

bestudering van de literatuur, waarbij lit~ 0.2 erg ge

schikt is als eerste inleiding.

een meetmethode zoeken voor het opmeten van de frekwentie

vertragingskromme.

toepassing van een betere kwaliteit aluminium (57S-H32),

of misschien een geheel ander medium.

transducers maken die even groot zijn als de dikte van de

strip en een goede bevestigingsmethode zoeken (miss chien

met behulp van fenol-zout op een goed gepolijste onder

grond) •

het aanbrengen van akoestisch dem~end materiaal op de

smalle zijden van de strip.

een goede afsluiting van de transducers (zowel elektrisch

als akoestisch) bewerkstelligen.
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