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SAMENVATTING

Ultrageluid ve rschaft ons de mogelijkheid om op onbloedige

wijze een afbeelding te maken van de doorsnede van een objekt. Men

kan zo'n afbeelding bijvoorbeeld maken door reconstruktietechnieken

te gebruiken. Daarvoor hebben we een aantal projekties nodig. Het

kontrast in deze projekties ontstaat door de verschillen in propagatie

van de akoestische golf op zijn weg door een objekt. Dit verschil in

propagatie wordt voornamelijk veroorzaakt door variaties in materi

aalkonstanten van het doorstraalde medium, zoals absorptie en

voo rtplantings snelheid.

Variaties in de voortplantingssnelheid komen tot uiting in ver

schillen in looptijd, bij doorstraling van een voorwerp met continu

ultrageluid. Dit verslag gaat over een methode om de looptijd te

bepalen. Van de looptijds-variaties kan men gebruik maken om het

kontrast in de projektie te verkrijgen. Het principe van deze methode

komt neer op het laten oscilleren van een teruggekoppelde kring,

met de looptijd als frequentie-bepalend element. Daarom maakt de

weg, die het geluid moet afleggen, deel uit van de teruggekoppelde

kring. Om een acceptabele resolutie te krijgen, is dit oscillatiesig

naal frequentie-gemoduleerd op een draaggolf, die een frequentie

heeft van 4 MHz.

Uit de meetresultaten, die verkregen zijn met een experimentele

meetopstelling, zal blijken dat de looptijd met deze methode binnen

zee r nauwe grenzen bepaald kan worden. De methode kan mogelijk

nog verbeterd worden door gebruik te maken van enkele voorstellen

uit het laatste hoofdstuk van dit verslag.
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SUMMARY

Ultrasound provides us with the possibility of making a picture

of a section of an object in a non-invasive way. Such a picture can

be made for instance by the use of reconstructiontechniques. For this

purpose we need a certain number of projections. The contrast in

these projections is based upon the difference in propagation of the

acoustical wave on his way through an object. This difference in

propagation is mainly caused by variations in the physical qualities

of the irradiated material, such as absorption and speed of propa

gation.

Variations in speed of propagation manifest themselves in differen

ces in the time of flight, when an object is irradiated by continuous

. ultrasound. This report deals with a method to dete rmine the time of

flight. The variations in time can be used to get the contrast in the

projection. The principle of this method is to bring a feedback loop

into oscillation at a frequency, depending on the time of flight. For

this purpose the route the sound has to cover forms part of the

feedback loop. In order to get an acceptable resolution, this oscil

lation signal is frequency-modulated on a carrier wave with a frequency

of 4 Mc/s.

From the results, acquired by an experimental measuring set up,

it will appear that the time of flight can be determined within very

narrow bounds by using this method. The method can possibly be

optimized by making use of some propositions from the last chapter

of this report.



6

1 INLEIDING

1. 1 Algemeen

Dit verslag handelt over een meetmethode die gehruik maakt

van ultrageluid. Ultrageluid is geluid van een zo hoge frequentie, dat

het door het menselijk oor niet meer waargenomen kan worden.

De, ondergrens van het ultrasone frequentiegebied ligt dus bij ca.

20 kHz. De bovengrens hangt samen met de minimale golflengte die

het geluid in het transmissiemedium kan hebben. Dit wordt bepaald

door de deeltjesafstand in dat medium. In vaste stoffen bedraagt deze

minimale golflengte enkele ,..m.

Ultrageluid heeft in de techniek al een groot aantal toepassings

gebieden gevonden. Men hoeft maar te denken aan de "sonar"-golven

waarmee dieptemetingen gedaan worden. Ook gebruikt men ultrageluid

bij het opsporen van haarscheurtjes in metaal, bijvoorheeld bij de

controle van vliegtuigen. Andere bekende toepassingen, die niet op

meettechnisch gebied liggen, zijn bijvoorbeeld ultrasoon reinigen,

homogeniseren van melk, en mutatie van biologische organismen.

Ook op medisch gebied heeft het ultrageluid zijn waarde als

hulpmiddel voor diverse doeleinden al ruimschoots bewezen. Bij hoge

intensiteit leent het zich als therapeutisch middel, en bij lage intensi

~eit vormt het een uitermate geschikt hulpmiddel om op onbloedige en

waarschijnlijk niet schadelijke wijze metingen aan lichaamsdelen te

kunnen verrichten ten behoeve van de diagnostiek. Zo zijn er zeer ver

gevorderde technieken waarmee men hartafwijkingen kan vaststellen.

Verder zijn de technieken bekend om een foto van een ongeboren

kind te maken, en om zijn hartgeluiden hoorbaar te maken.

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek aan de Technische

Hogeschool Eindhoven houdt men zich ook met ultrageluidsonderzoek

bezig. Een onderzoeksprojekt binnen dit gebied is de ultrasone flow

metrie, het meten aan bloedstromen. Men laat bij deze methode een

geluidsbundel vallen op een bloedvat, waardoor bloed stroomt. Uit de

Doppler-verschuiving die optreedt in de frequentie van de teruggekaat

ste geluidsbundel kan men informatie halen over de snelheid waarmee
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het bloed door het vat stroomt. Zowel gepulst als continu ultrageluid

leent zich voor dit soort metingen.

Een ander ultrasoon onderzoeksprojekt is de afbeeldingstech

niek. Ook het onderzoek waar dit verslag over handelt, vindt plaats

binnen dit projekt. Om een afbeelding van een objekt te maken met

behulp van ultrageluid, kan men gebruik maken van twee principieel

verschillende technieken, namelijk de echo-techniek en de transmissie

techniek. Binnen deze technieken zijn natuurlijk nog tal van differen

tiaties mogelijk.Op de verschillen tussen de echotechniek en de

transmissietechniek kom ik later nog uitgebreid terug.

Ret onderzoek dat ik in mijn afstudeerperiode gedaan heb gaat

uit van een transmissietechniek. Rierbij wordt een ultrageluidsbundel

van een zender door een objekt heen gezonden en aan de andere kant

door een ontvanger weer opgevangen. Om met behulp van deze

techniek aan de informatie te komen, waarop het contrast in een

afbeelding moet berusten, _zijn twee parameters van het ultrasone

veld van bijzonder belang, namelijk de demping van het geluid en de

voortplantingssnelheid van het geluid.

In tegenstelling tot de echotechniek staat de transmissietechniek

eigenlijk nog in de kinderschoenen. Een gevolg hiervan is dat men

stapels literatuur kan vinden over echotechnieken en de toepassingen

ervan, maar over transmissietechnieken zeer weinig. Veel van wat men

dan in de literatuur tegenkomt over transmissietechnieken handelt

over metingen met als uitgangspunt de verschillende demping van

geluid in diverse materie, die zowel het gevolg is van scattering ala

van absorptie, en de grote problemen die zich bij deze metingen

voordeden.

Dit onderzoek echter richt zich nu op de voortplantingssnelheid

van het geluid in verschillende materie. We maken daarbij gebruik

van het feit dat het geluid, op grond van zijn eindige voortplantings

snelheid, een bepaalde tijd erover doet om een trajekt tussen een

zender en een ontvanger af te leggen. Deze "looptijd" kan op diverse

manieren bepaald worden, en verschaft ons een maat voor de voort

plantings snelheid.

In dit afstudeerverslag wordt een meetmethode voor de

bepaling van de looptijd besproken, die ik tijdens mijn afstudeer

periode ontwikkeld en getest hebe Ik moet hierbij weI vermelden
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dat ik het zonder de grote inbreng van mijn coach, drs. M. Stapper,

en de heren H. Ossevoort en R. Bakker zeker niet zover gebracht

zou hebben. Ik wi! hen, en verder allen die mij met raad en daad

terzijde hebben gestaan tijdens mijn afstudeerperiode, dan ook harte

lijk bedanken, en ik hoop dat door dit onderzoek een nuttige bijdrage

is geleverd aan de tot stand koming van een nieuwe afbeeldingstech

niek.

1.2 Elementaire fysica van het akoestisch veld.

Alvorens dieper in te gaan op de verschillende technieken

lijkt het op zijn plaats eerst een korte beschouwing te geven over het

akoestisch veld, en de parameters daarvan, waarmee we in de

transmissietechniek te maken krijgen. De mathematische beschrijving

van het akoestisch veld is vrij gecompliceerd. Degenen die zich

daarin willen verdiepen verwijs ik naar de literatuur (lit. 9, 14).

Ik zal in deze paragraaf volstaan met enkele resultaten voor zover

ze voor het onderzoek van belang zijn.

1. 2. 1 De goHvergelijking

Akoestische golven planten zich via verdichtingen en verdun

ningen van het transmissiemedium longitudinaal en in vaste

stoffen.'via schuifspanningen transversaal voort: de deeltjes

van het medium worden in trilling gebracht. Indien de lokale

deeltjessnelheden y. zeer klein zijn ten opzichte van de voort

plantingssnelheid c van het geluid in het medium, voldoet het

akoestische veld aan de lineaire goHvergelijking:

V av - .L • d~
- - CL ~

waarin y.. de deeltjessnelheid voorstelt.

_.Voor hogere snelheden c. q. intensiteiten is dit niet meer

het geval. De intensiteiten die bij diagnostisch ultrageluid

gebruikelijk zijn vallen ruim binnen de grenzen waarbinnen

(1. 1) geldt.
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1.2.2 Parameters van het akoestisch veld

Ret akoestisch veld wordt meestal beschreven aan de hand

van twee variabelen: de akoestische druk p, en de deeltjes

snelheid'y. Indien men p en::!. met elektrische spanningen en

stromen identificeert, blijkt er een frappante overeenkomst

met het elektrisch veld te bestaan.

a. Akoestische druk

Onder invloed van een akoestisch veld ondergaan de volume

elementen een wisselende druk rondom een gemiddelde waarde

p. Bij vloeistoffen is de laatste de hydrostatische, bij gassen

de barometrische druk. Onder de akoestische druk wordt nu

deze wisselende druk verstaan.

b. Deeltjessnelheid

De akoestische druk gaat met bewegingen der volume-elemen

ten gepaard. De hieraan inherente snelheid v blijkt van een

vektorpotentiaal U met:!. = - 'V U te kunnen worden afgeleid.

Zowel U als p voldoen aan (1. 1).

c. Voortplantings snelheid

Akoestische golven planten zich met een eindige snelheid c

voort. Deze snelheid hangt af van het type golven ( longitudi

naal, transversaal, oppervlaktegolf) en van de vorm van het

medium. Ze wordt bepaald door de soortelijke massa (' en de

elasticiteitsmodulus. In vloeistoffen treden vrijwel uitslui

tend longitudinale golven op en bedraagt de voortplantings

snelheid:

c =VK If!. \a
waarin K de adiabatische compressibiliteitsmodulus voorstelt'a
De voortplantingssnelheid in zacht weefsel wijkt weinig af van

die in water. De voortplantingssnelheid is weI sterk afhankelijk
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van de temperatuur. Ter illustratie onderstaand tabelletje.

Temperatuur { C} Cwater {m/s}

10 1447

20 1482

30 1509

Tabel 1. 1

Een uitgebreidere tabel kunt u vinden in de bijlagen.

d. Demping

Demping kan grofweg worden gesplitst in demping door ver

strooiing en demping door absorptie. In het voor diagnostische

doeleinden toegepaste frequentiegebied van 1-10 MHz blijkt

de absorptie in dB/m in de meeste biologische weefsels

lineair met de frequentie toe te nemen. De meeste waarden

in tabel 1.2 zijn geldig voor een frequentie van 1 MHz. De

gegevens zijn ontleend aan lit. 9.

Materiaal (dB/cm) f {MHz} freq. afhanke-

lijkheid en gebied

{MHz}

Kwik 0,00048 1 r 10 MHz

Water 0,0022 1 r 10

Aluminium 0,018 1 f 10

Wonderolie 0,95 1 r 10

Perspex 2,0 1 f 10

Lucht 12 1 r 10

Bloed 0, 18 1 f 1,0

Vet 0,63 1 f 0,8-7,0

Lever 0,94 1 f 0,3-3,4
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vervolg:

Nieren 1,0 1 f 0,3-3,4

Spie r (langs) 1,3 1 f 0,8-4,5

Spier (dwars) 3,3 1 f 0,8-4,5

Bot 20 I, 6 f I, 6

Hartspier I, 8 1 f 0,3-4,5

Tabel 1. 2

Waarden van de demping van enkele materialen

e. Voortplantingskonstante

De voortplantingskonstante k wordt op dezelfde wijze als bij

het elektro-magnetische veld gedefinieerd:

k=~-jOl,;(3=Wlc; CX)O

f3 is de fasesnelheid, W de cirkelfrequentie van het veld en 0<:

de demping in N/m.

f. Akoestische impedantie

De analogie tussen het akoestische en het elektrische veld

leidt tot het begrip karakteristieke akoestische impedantie Z •
a

Deze is gedefinieerd als de verhouding van de amplitude van de

akoestische druk p en de amplitude van de deeltjessnelheid v.

Z =p/va

Deze formule geldt alleen voor een sinusvormige golf. In het

algemene geval zal Z complex zijn. Voor vlakke golven ina
vrijwel verliesvrije media is Z reeel en bedraagt:

a

Deze grootheid wordt de karakteristieke akoestische impedantie

van het medium genoemd, omdat uitsluitend de parameters van

het medium erin voorkomen.
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g. Intensiteit

Het met een ge1uidsgoIf gepaard gaande vermogens-transport

is in haar a1gemeenheid moeilijk te meten. Ana100g aan het

e1ektrisch veld ge1dt voor de akoestische intensiteit:

, I (W/m2 ) =.1" p2/Z =1" v
2

• Z
a a

Ook deze formu1e ge1dt slechts voor sinusvormige g'olven.

1. 2.3 Akoestische omzetters

De opwekking en detektie van het akoestische veld geschiedt

met behu1p van e1ektro-akoestische omzetters. Deze bestaan

uit een dun p1aatje pi~zo-e1ektrischmateriaa1, aan beide zijden

bedekt met een 1aagje zilver. De in dit onderzoek toegepaste

p1aatjes bestaan uit Philips PXE-5 materiaal.

In Ferro-e1ektrische materia1en zoa1s BaTi03 (Barium

Titanaat) en PZT (Lood-Zirconaat-Titanaat ; Philips PXE-5)

treedt het e1ektro-striktieve effekt zeer sterk op. Deze

materia1en kunnen worden gepo1ariseerd en gedragen zich dan

a1s een pi~zo-e1ektrischeomzetter. PZT-omzetters worden

zorgvu1dig voorgepo1ariseerd, zodat hun omzettende eigen

schappen vrij nauwkeurig reproduceerbaar zijn. Zij hebben

het voordee1 dat zij po1ykristallijn zijn, en dus isotroop. Zij

hoeven dus, in tegenstelling tot bijvoorbee1d kwarts, niet

1angs een specifieke as te worden gesneden. Hun omzettende

eigenschappen worden grotendee1s bepaa1d door vorm,

po1arisatie en e1ektroden. PXE-5 heeft een geschikte mecha

nische kwaliteitsfaktor voor de in dit onde rzoek gebruikte

toepassing.

We gebruiken de vee1 toegepaste diktetriller. De idea1e

diktetriller is een omzetter waarvan 1engte en breedte zeer

groot zijn ten opzichte van de dikte. Men kan het vo1gende

e1ektrisch equivalent van de diktetriller opstellen (zie fig. 1. 1):
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fig. 1. I Elektrisch equivalent van de diktetriller

Dit bestaat uit de parallelschakeling van de eigencapaciteit

van de omzetter

waarin d de dikte van de omzetter is, en een complexe

impedantie Z . Deze Z kan in goede benadering worden
p p

gesplitst in een term ZpO' overeenkomend met de geheel vrij

trillende omzetter, en een belastingswee rstand R L , die door

de akoestische impedantie van het medium en de oppervlakte

vande-omg;_e!_ter wordt bepaald. ZpO voIgt uit het mechanisch

resonantiegedrag en het is gebruikelijk deze door middel van

een elektrische seriekring te benaderen.

Verder stellen R
d

en R
v

resp. de dUHektrische verlies

weerstand en de mechanische verliesweerstand voor. Indien

de totale demping van de seriekring (R
v
+ R L ) niet te groot is,

krijgt het impedantiediagram van de omzetter de vorm van

een cirkel bij de resonantiefrequentie.

Door elektrische excitatie ontstaan aan iedere zijde van

het transducerplaatje twee golffronten. Een ervan plant zich

voort in het transducerplaatje, de andere gaat het aangren-
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zende medium in. Om allerlei resonantieverschijnselen te

voorkomen moet men trachten interne reflekties van de

golffronten in het plaatje te voorkomen. Dit is te verwezen

lijken door aan de achterzijde van het plaatje een backing

materiaal en aan de voorzijde een kwart lambda laagje aan

te brengen.

- de backing

De reflektie aan de overgang van het plaatje naar de backing

is nul - en derhalve de transmissie maximaal - als de akoes

tische impedanties van beide aan elkaar gelijk zijn. De backing

moet verder de eigenschap bezitten geluidsgolven te absorbe

ren, opdat er geen artefacten kunnen optreden door in de

backing teruggekaatste golven. Meer hie rover is terug te

vinden in lit. 11. Ook is hierover kortgeleden een° interessant

onderzoek verricht aan de T. H. Eindhoven door de heer

J. de Ruyter (lit. 13). De backing van de bij mijn onderzoek

gebruikte transducers bestond uit een mengsel van giethars

en wolframpoeder.

- het kwart lambda laagje

Er is een grote misaanpassing tussen de akoestische

impedantie van de transducer (Z ~30. 10
6

kg/m
2

sec) en die

van het te onderzoeken medium (Z~l, 5.10
6

kg/m
2

sec). Een

kwart lambda laagje tussen beide media kan fungeren als

impedantietransformator. De akoestische impedantie van het

laagje moet voldoen aan de relatie:

Zl "= VZ d • Z d"aagJe trans ucer me lum

Het is te bewijzen dat voor die frequentie waarbij de golflengte

vier maal de dikte van het 1aagje is, de overdracht van de

transducer naar het medium volledig zal zijn (lit. 11, 12).

Een kwart lambda laagje heeft dus een verhoogde

gevoeligheid tot gevolg. Zowel het toepas sen van een backing

a1s van een kwart lambda laagje vergroot de waarde van ~.

Hieruit is ook een grotere demping en daarmee een bredere

frequentiekarakteristiek te verklaren (lit. 12). Helaas is het
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aanbrengen van een kwart 1arn.bda 1aagje, in tegenstelling tot

het aanbrengen van een backing, geen eenvoudig karwei, en

het is dan ook bij de gebruikte transducers achterwege ge1aten.

1. 3 Korte beschouwing ove r echo-en transrn.is sietechnieken

Zoa1s ik a1 in het begin opgern.e rkt heb, zijn e r in principe twee

soorten afbee1dingstechnieken, de echotechniek en de transrn.issietech

niek. Het lijkt nuttig orn. kort in te gaan op beide technieken, en

daarbij voora1 de verschillen in beide technieken naar voren te 1aten

korn.en, zowe1 wat betreft uitvoering a1s toepassing.

1. 3. 1 De echotechniek

Aangezien rn.en rn.et de echotechniek a1 zeer ver gevorderd

is, wi! ik hier vo1staan rn.et een zeer korte beschouwing over

de principes. De 1ezer die rn.eer wi! weten over dit onderwerp

zoa1s rn.ethoden van scanning e. d., verwijs ik naar de uitge

breide literatuur hierover (zie o.a. lit. 9,10,24,25).

In de echotechniek haalt rn.en de inforrn.atie uit de ge reflek

teerde bundel. Reflektie treedt op aan het scheidingsv1ak

tussen twee rn.edia rn.et verschillende akoestische irn.pedantie.

In het a1gern.een werkt rn.en hier rn.et gepu1st ultrageluid. Men

kan dan de transducer a1s zender en a1s ontvanger gebruiken.

Men kan inforrn.atie over vorrn. en p1aats van een objekt krijgen

door de transducer in verschillende richtingen 1angs het

objekt te bewegen (zie fig. 1. 2).

fig. 1. 2
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De pulsherhalingsfrequentie van dit systeem wordt naar

boven begrensd door het feit dat men eenduidigheid moet

hebben over het bij elkaar horen van de uitgezonden en de

ontvangen puIs. Deze frequentie is dus afhankelijk van de

afstand die men wil/moet kunnen halen. De echotechniek

komt dus vooral tot zijn recht in media, waarin zich grote

verschillen in akoestische impedantie voordoen.

De transmis sietechniek

Bij de transmissietechniek maken we gebruik van de

getransmitteerde bundel in plaats van de gereflekteerde. Bij

deze techniek hebben we dan ook twee transducers nodig, n.!.

een zender en een ontvanger. Om een projektie te maken van

het objekt , moeten we beide transducers tegelijk rechtlijnig

Iangs het objekt bewegen (zie fig. 1.3).

r
Z~II

~

~
Objek~ •

;,- ,

1 1
Projektie.

fig. L 3

Deze projektie Ievert ons informatie over de verdeling van de

gemeten grootheid in de doorstraalde richting. Door het

objekt in verschillende richtingen te doorstralen krijgen we

een aantal verschillende projekties, en dus een aantal groot

heidsverdelingen in verschillende richtingen.
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Met behulp van een computer kunnen we uit deze projekties

een doorsnede bepalen van de grootheidsverdeling over het

objekt. Ik zal een en ander trachten duidelijk te maken aan

de hand van figuur 1. 4. Hierin wordt door middel van scha

duwbeelden op twee of meer muren de positie van twee bomen

gerekonstrueerd. Figuur 1. 4a toont ons de uitgangssituatie.

De rekonstruktie geschiedt nu door de schaduwen over een

horizontaal vIak terug te vervolgen tot hun snijpunt. Figuur

1. 4b geeft dit schematisch weer. Bovendien blijkt uit deze

figuur dat de reconstruktie vanuit twee afbeeldingen (projek-

ties) niet eenduidig mogelijk is. Heeft men echter de beschik

king over meer projekties, dan is de rekonstruktie weI qua plaats

eenduidig tilt te voeren (zie fig. 1. 4c).

fig 1. 4c
de posities liggen
eendtiidig vast.

y

fig. 1. 4b
twee mogelijkheden

x, y of p, q

fig.1.4a
uitgan gs s i tuatie

Deze methode van afbeelden is vrij gecompliceerd ten

opzichte van de puls-echotechniek. De informatie die de

getransmitteerde bundet ons Ievert wordt echter bepaald
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door twee andere parameters van het akoestisch veld. namelijk

de demping en de voortplantingssnelheid. Dit zijn twee andere

grootheden dan de akoestische impedantie. die de bepalende

faktor was bij de echotechniek. Hieraan ontleent de transmissie

techniek dan ook zijn bestaansrecht. De transmissietechniek

zal juist daar zijn waarde hebben. waar een van de twee ge

noemde parameters sterke verschillen vertoont. terwijl de

akoestische impedantie dat niet doet.

Zoals al eerder opgemerkt leverden metingen op basis

van de demping van het geluid grote problemen Ope Naast de

demping door absorptie. wordt de bundel gedeeltelijk gere

flekteerd op het grensvlak van het objekt. zodat ook daardoor

intensiteitsafname van de geluidsbundel optreedt. Bovendien

kan door de refraktie van de bundel een gedeelte van de ene r

gie naast de ontvangsttransducer terecht komen. Het blijkt

mogelijk met speciale meettechnieken bovenstaande effekten

te minimaliseren. maar dit is een zeer ingewikkeld proces.

Daarom beperk ik me in dit onderzoek verder tot het bepalen

van de voortplantings snelheid.

Voor de transmissietechniek kunnen we zowel gebruik

maken van gepulst als van continu ultrageluid. Daar een puls

nogal wat vormverandering ondergaat bij zijn weg door het

transmissiemedium van zender naar ontvanger. moeten daar

aan nogal wat bewerkingen gedaan worden willen we een duide

lijke uitspraak kunnen doen over de looptijd en de voortplan

tingssnelheid. Men moet hierbij de hulp inroepen van korre

latietechnieken en digitale technieken.

Met een continu uitgezonden sinusvormig signaal hebben

we deze problemen niet. De verwachting is dan ook dat we

met continu ultrageluid minder ingewikkelde randapparatuur

nodig hebben voor het herleiden van de voortplantingssnelheid

uit de meetgegevens. Dat zijn de redenen dat dit onderzoek

zich richt op het met behulp van continu ultrageluid bepalen

van de voortplantingssnelheid van geluid in diverse materie.

Op de verschillende methoden die reeds onderzocht zijn zal

ik in het volgende hoofdstuk nader ingaan.
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1. 4 De Afstudeeropdracht

In de breedste zin was mijn afstudeeropdracht het uitwerken

van een methode om met behulp van continu ultrageluid de 100ptijd

te meten. Ik za1 dit in deze paragraaf wat nader specificeren.

Om een redelijk oplossend vermogen in looptijdsverschillen

te krijgen is het wenselijk de looptijd te bepalen met een differentH~le

gevoeligheid van ~ 1 o/Del.
Een andere grootheid die van belang is, is de tijd die beschik

baar is voor het doen van 1 meting. Voor het maken van een redelijke

projektie blijken ca. 60 metingen nodig te zijn. Om een doorsnede

goed te kunnen reconstrueren heeft men tenminste 18 projekties

nodig. Dit betekent dus telkens een verdraaiing ten opzichte van de

vorige projektie ove r een hoek van 100. Dit betekent dat men in

totaal 1080 metingen nodig heeft.

De metingen worden in een waterbak uitgevoerd en het is

noodzakelijk dat tijdens de meting het objekt (de patient) onbeweeglijk

is. Ook moeten temperatuurvariaties zo klein zijn, dat ze geen invloed

hebben op de meting. De voortplantingssnelheid is immers sterk

afhankelijk van de temperatuur. Daarom mag de totale meettijd niet

te lang zijn. We stellen deze nu op 1, 5 a. 2 minuten. Dat betekent

dat de tijd die beschikbaar is voor een meting ca. 100 msec. bedraagt.

Kort samengevat moest er een meetmethode bedacht worden

om met behu1p van continu ultrageluid de looptijd van het geluid te

bepalen met een nauwkeurigheid van 1 'rmen binnen een tijdsbestek

va 100 msec ••

Timmermans heeft in een eerder onderzoek een methode

bedacht die gebaseerd was op Amplitudegemoduleerd ultrageluid. Het

bleek dat met deze methode de eisen niet haalbaar waren.

Bijsterbosch heeft in een vervo1g hierop een methode bedacht

om met behulp van Frequentiegemoduleerd ultrageluid de looptijd te

bepalen. Deze methode bleek beter te voldoen, maar nog niet vol

doende. Deze beide methoden, die berusten op het meten van een

faseverschil tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal, zal

ik in het volgende hoofdstuk aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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Toen ik begon met mijn afstudee rprojekt ging ook ik uit van

de geste1de eisen. Aanvankelijk was het de bedoeling de methode

van Bijste rbosch te optimalise ren, om zo mogelijk de geste1de eisen

te ha1en. Toen dit echter geen eenvoudige zaak b1eek, ben ik ook

gaan zoeken naar andere wegen om een betrouwbare looptijdmeting

te verwezenlijken. We kunnen nu de afstudeeropdracht a1svo1gt

formu1eren:

Het ontwikke1en en testen van een methode om met behu1p van

continu ultrage1uid de looptijd van het ge1uid in diverse media te

meten. Het streven is een nauwkeurigheid van 1%ote ha1en binnen

een meettijd van 100 msec ..
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2 BEPALING V AN DE LOOPTIJ D

2. 1 A1gemeen

am een indruk te krijgen van de looptijd die optreedt, gaan

we uit van een opstelling, zoa1s die in principe wordt weergegeven

door figuur 2. 1.

I I
I I

~ t ~
I

fig. 2. 1

De looptijd 1; die het ge1uid nodig heeft om de weg van zender

naar ontvanger af te 1eggen, is gelijk aan

(2. 1)

waarbij v de gemidde1de voortp1antingssne1heid van het ge1uid isgem
op het trajekt tussen de twee transducers. A1s we nu even het objekt

wegdenken, dan is de looptijd door het water gelijk aan

(2.2)

met 1 =de vrije looptijd in water.

en v = de voortp1antingssne1heid van ge1uid in water.w
We willen nu een redelijke schatting maken van de ordegrootte

van de looptijd. De waarde van v ligt rond de 1500 m/s (afhankelijk
w

van de watertemperatuur) en gezien de afmetingen van de waterbak

lijkt een waarde van de transducerafstand ,1 van ca. 15 cm gerecht-
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vaardigd. Met deze waarden van 1 en V w vinden we -C", =100 f.l sec.

We zien in de tabel van Bijlage II dat de laagste snelheid in

biologisch materiaal die in vet is, en ongeveer 1400 m/s bedraagt.

De hoogste voortplantingssnelheid, ca. 4000 mis, vinden we bij bot.

Als we nu de gehele ruimte tussen de transducers met vet opvullen,

vinden we voor de looptijd een waarde van ongeveer 107 fL sec. Wan

neer we in plaats daarvan een stukje bot tussen de transducers aan

brengen, krijgen we te maken met een r:: die de som is van twee

looptijden, n.!. de looptijd in het bot, en die in het overgebleven

water. In formulevorm:

(2.3/2.4)

met ~ot= dat gedeelte van de transducerafstand dat door bot in beslag

wordt genomen

en v bot= de snelheid van geluid in bot.

Daar de demping in bot zeer groot is (zie tabel 1. 2) lijkt een

maximale dikte van 3 cm een redelijke keus. Als we de getalwaarden

invullen in vergelijking 2.4 vinden we voor "'C" ongeveer 87,5 f4 sec.

Opgrond van deze extremen lijkt het redelijk dat we een verschil van

maximaal 10% met de " vrije" looptijd verwachten.

In hoofdstuk 1 is gesteld dat we een nauwkeurigheid van 1 %0
moeten halen, willen we een voor een behoorlijke afbeelding noodza

kelijke resolutie halen. Dat betekent dat er een afwijking van 0, l~sec

in de looptijd gemeten moet kunnen worden.

We willen nu met behulp van continu ultrageluid de looptijd

bepalen. De enige die bruikbaar is voor deze methode is de frequentie

van het gelui d. We zullen in het vervolg van dit hoofdstuk een aantal

metthodes bespreken, die zich in principe lenen voor deze bepaling.

Als laatste komt de methode, die bij dit onderzoek gebruikt is aan de

orde. Deze wordt ook het meest uitgebreid behandeld.
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2.2 Variatie van de Frequentie

Een methode om de looptijd te kunnen meten met behulp van

de frequentie berust op het lineair laten oplopen van de frequentie

in de tijd (zie fig. 2.2). De frequentie van het zendsignaal wordt dan:

f(t)=s.t+b
z

(2.5)

waarin: s - de steilheid waarmee de frequentie toeneemt

b- de frequentie op tijdstip t=O.

De ontvangsttransducer zal dan de frequentie een tijdje"'t' later

volgen:

f,

b

t,

f (t) = s. (t- 't:') + b
o

(2.6)

fig. 2.2 Frequentieverloop van zender en ontvanger.
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Als men een £requentieverschil tus sen twee signalen wil meten

dan is het noodzakelijk dat men over minimaal een volle periode van

het verschilsignaal meet. Als men dan binnen 100 msec. een meting

wil doen, moet het £requentieverschil ~£O minimaal 10 Hz bedragen.

De kleinste variatie A-c die men moet kunnen meten is 0, 1 ~sec.

Als £ de ontvanger-£requentie is v66r het optreden van de variatie
o

van 0 .. 1 fsec., en £~ die na het optreden ervan, dan zal het verschil

6.£ tussen £ en £f dus minimaal 10 Hz moe ten bedragen (zie fig. 2.3)
000

C:::Jo

b

:/
V
I
I
I
I
I
I

fig. 2.3 Frequentieverloop van zender en ontvanger als de

de loopt ijd met ~-c is toegenomen.

Hieruit voIgt dat de steilheid seen minimale waarde hee£t:

l:::t£ 10 8
s= tancx =~~ = -- = 10 Hz/s

10 -7



25

Gedurende de 100 msec. dat de meting duurt, zal de frequentie dus

toenemen met 10
7

Hz. Als b in het gebied ligt tussen de I en de 5 MHz

is dit moeilijk te verwezenlijken.

Verhoging van de grondfrequentie b tot b. v. 100 MHz is niet

mogelijk, daar de absorptie toeneemt met de frequentie. Dit betekent

dat we het zendvermogen op moeten voeren. Ten gevolge daarvan zal

onder andere de warmteontwikkeling in het objekt toenemen. Daar het

objekt in de praktijk een pati~nt is, is dit een ongewenste situatie.

Op deze manier is het dus niet mogelijk om de looptijd te

meten.

2.3 Meting van het Faseverschil

Als we de zendfrequentie constant houden, kunnen we in prin

cipe uit het faseverschil tussen zend-en ontvangstsignaal de looptijd

bepalen. Hiertoe bekijken we figuur 2.4

u(t)i

fig. 2.4 Zendsignaal op twee tijdstippen t l en t2 .
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We gaan e rvan uit dat het zendsignaal de vorm heeft:

u(t) = U sin2Ttft

Op tijdstip t I heeft het zendsignaal dus de vorm:

(2. 7)

(2.8)

Ais in A de ontvangsttransducer opgesteld staat, zal het ontvangen

signaal op dat tijdstip de vorm hebben:

(2.9)

Ret faseverschil op tijdstip t
l

bedraagt dus V> = 2 TTf"t.

Op tijdstip t2 geldt:

dus:

u (t2 ) = U sin 2 ri ft2

0(t2 ) = Ursin 2~ f(t2 - 1:::)

<p=2~f"t.

De fase blijft dus constant in de tijd, mits er geen exte rne

veranderingen in het systeem optreden. Wanneer w.e nu een objekt

aanbrengen tussen de zender en de ontvanger, wordt de looptijd kor

ter of langer,a! naar gelang de voortplantingssnelheid van geluid in

het objekt groter of kleiner is dan die in water. Daardoor zal ook het

faseverschil <p , dat immers rechtevenredig is met de looptijd "'C,

veranderen. Ais we ervan uitgaan dat we de looptijd kennen als er

alleen water tussen de transducers is, en we de verschillen in

looptijd relateren aan deze IIvrije ll looptijd, dan is de faseverandering

een maat voor de voortplantingssnelheid.

Uit paragraaf 2.1 blijkt, dat de maximale looptijdverschillen

die kunnen optreden kleiner zullen zijn dan 20 psec. Aangezien er

geen fasemeter is die een verschil maakt tussen een fase If en een

fase <p + n. 360 0 zal de fasesprong f). 'P kleiner moeten zijn dan 3600

om een eenduidige meting te krijgen. Dit betekent dat de periodetijd

T van het signaal groter of gelijk moet zijn aan 20 f4-sec., oftewel



27

de frequentie van het zendsignaal kleiner of gelijk moet zijn dan

50 kHz.

Een signaal met een frequentie van 50 kHz of kIeiner heeft in

water een golflengte van ca. 3 em. Daar voorwerpen, kIeiner dan de

golflengte principieel niet waargenomen kunnen worden, zal het

oplossend vermogen in dit geval 3 em of groter zijn, en dit is onaan

vaardbaar. We wensen een resolutie van 1 mm of kleiner, en dat

houdt in dat we gebruik moe ten maken van frequenties die liggen rond

de 1 MHz of hoger. Bij 1 MHz is de golflengte van geluid in water

ca. 1,5 mm, bij 4 MHz ca. 0,375 mm, en bij 10 MHz ca. 0,15 mm.

Een nadeel is dat de demping in het te onderzoeken materiaal toe

neemt met de frequentie. We kunnen de frequentie dus ook wee r niet

al te hoog nemen, daar we dan geen signaal meer overhouden.

De aangewezen methode, waarmee we de informatie over de

looptijd uit een laagfrequent signaal verkrijgen, en de vereiste

resolutie uit een hoogfrequent signaal, is het moduleren van een

laagfrequent signaal op een hoogfrequente draaggol£. Twee mogelijk

heden liggen dan voor de hand: Amplitude-Modulatie en Frequentie

Modulatie.

2.3. 1 Fasemeting m. b. v. Amplitudegemoduleerd Ultrageluid

Timmermans heeft laten zien dat er bij Amplitudegemoduleerd

Ultrageluid ten gevolge van staande golven tussen zender en ontvanger

een extra faseverschil ontstaat, doordat de zijbanden van het spectrum

van het gemoduleerde signaal tegen elkaar in fase gedraaid worden

(zie lit. 2). In figuur 2.5 is de fout weergegeven die ontstaat ten ge

volge van het tegen elkaar in in fase draaien van de zijbanden.

be mate waann dit gebeurt is afhankelijk van de staandegol£

verhouding, en deze is op zijn beurt een functie van de looptijd, en

dat is nou juist de grootheid die we willen meten. Hierdoor ontstaat

er een onvoorspelbare fout bij de interpretatie van het faseverschil.

Deze fout ligt in de orde van enkele graden en is dus onaanvaardbaar.

Immers, de grootste fasesprong die we willen meten is kleiner dan

360 0
, wat betekent dat de fout in de ordegrootte van enkele procenten

ligt, en dit is veel groter dan de gestelde 1 %0.
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fig. 2.5 Faseverschil t. g. v. het in fase tegen elkaar in

draaien van de zijbanden.

2.3.2 Fasemeting met Frequentiegemoduleerd Ultrageluid

Bijsterbosch heeft in zijn afstudeeronderzoek aan de faseme

ting met Frequentiegemoduleerd Ultrageluid aangetoond dat de effek

tieve akoestische impedantie die de zendtransducer ziet, verandert

als functie van de frequentie. Een gevolg hiervan is dat de amplituden

van de zijbanden van gelijke orde van het FM-signaal onderling

ongelijk zijn, waardoor er een ongewenste amplitudemodulatie ont

staat( zie fig. 2.6).

Tevens heeft hij laten zien dat, als men de transducers

beschouwt als een mechanische resonantiekring, het faseverschil

tus sen het elektrische en het akoestische signaal afhankelijk van de

frequentie verandert. Dit resulteert in het uit fase raken van de

zijbanden van het ferquentie-gemoduleerde signaal ten opzichte van

elkaar en tegenover de draaggolf. Met behulp van een berekening

waarbij alleen de eerste linker-en rechter zijband meegenomen zijn,

heeft hij daarna aangetoond dat dit aanleiding geeft tot een fasever

schuiving tussen het uitgezonden en het gedetekteerde signaal. Deze

faseverschuiving is niet te onderscheiden van een die optreedt ten
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fig. 2.6 Vektor-representatie van een FM-signaal.

gevolge van een verandering in medium tussen de transducers, en

zal daarom een onvoorspelbare fout introduceren bij het meten van

het faseverschil tussen het uitgezonden en het gedetekteerde signaal.

Bijsterbosch voorspelde dat er een verbetering zal optreden

als we de modulatiediepte vergroten. Er gaan dan meer zijbanden een

rol spelen, elk met hun eigen fasedraaii"ng, waardoor voor de totale

fasefout een soort uitmiddelend effekt optreedt. Het hiermee bereikte

resultaat was echter nog ver verwijderd van het gewenste. Ook hier

lag de fout nog in de orde van enkele graden (zie lit. 1).

Een ander nadeel van deze methode (zowel bij AM als bij
-------~ ----.-

FM) is de noodzaak van een ingewikkeld en duur meetinstrument als

een fasemeter.
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2.4 Meting van de looptijd d. m. v. terugkoppeling

Zoals al eerder is opgemerkt, was het oorspronkelijk de

bedoeling dat ik in mijn afstudeerperiode zou voortbouwen op het werk

van Bijsterbosch. Onder andere omdat de aangebrachte verbeteringen

nog niet het gewenste resultaat lieten zien, gingen onze gedachten uit

naar een ander meetprincipe. Er ontstond toen een idee over een

methode, waarbij we uit een frequentiemeting de gegevens over de

looptijd kunnen halen. Die methode zal in deze paragraaf uitvoerig

besproken worden. De basis van deze methode is een terugkoppeling

van het gedetekteerde signaal naar het uitgezonden signaal.

2.4. I Terugkoppeling en Oscillatie

Een van de (meestal vervelende) verschijnselen in de regel

techniek is, dat een teruggekoppeld systeem instabiel kan worden, en

dan kan gaan oscilleren. Van dit verschijnsel gaan we bij ons systeem

juist gebruik maken. Ons meetsysteem ziet er in zijn eenvoudigste

opzet uit als in figuur 2. 7 is wee rgegeven.

Zencler

fig. 2.7

De teruggekoppelde kring bestaat uit een vertragingslijn en een

versterker met versterkingsfaktor K. De vertragingslijn wordt gevormd
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door de beide transducers en het water ertussen, met al dan niet een

objekt tussen de transducers. Door gebruik te maken van Laplace

transformatie , kunnen we een blokschema van dit systeem opstellen

volgens figuur 2.8. Rierin is Y(s)=L[y(t) J de Laplace-getransformeer

de van een willekeurig tijdafhankelijk signaal y(t). Ret eerste element

stelt een vertragingslijn voor met vertragingstijd "t • Deze tijd is de

som van de looptijd, en de tijd die in het elektrisch gedeelte verloren

gaat, zoals in de transducers, de versterker e. d.

Yes)-~"t:

"e ,.

fig. 2.8

Ret systeem van figuur 2.8 kunnen we als voIgt beschrijven:

-s-cK. e • Y(s)=Y(s) (2. 10)

Dit geldt voor elke Y(s) als geldt:

-s'l;
K. e =I (2. 11)

Daar we voor s mogen invullen s = jw , kunnen we stellen dat:

K = I en W = k. 2 Tr k 0 I 2"t' ,=" , •••••
(2. 12)

Dit systeem is echter zeer instabiel. Ret gaat alleen oscilleren als

voor een willekeurig signaal Y(s) = 0 de versterking K exact I is. Is

Kook maar iets groter, dan slaat het systeem op hoI (Y(s)---;' 00 ),

en is K iets kleiner, dan sterft het signaal langzaam uit. Om van dit

instabiele systeem een echte oscillator te maken, voegen we nu een

niet-lineair element toe aan de kring.
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Om de invloed van dit element te beschrijven, is het

noodzakelijk even op het begrip "Beschrijvende Functie" uit de niet

lineaire regeltechniek in te gaan (zie ook lit. 23). Hiertoe beschouwen

we de situatie van figuur 2.9.

,
me.t
line.air
e \el"tle.V\l"

od:)
,

i(t) = A sinW t

o(t) =C
l
sin( wt +~ ) + termen van hogere orde

fig. 2.9

De "Beschrijvende Functie" (BF) van een niet-lineair element

is gedefinieerd als de complexe verhouding tussen de amplitudes van

de fundamentele frequentiecomponenten van het ingangs-en het uit

gangs signaal.

Met betrekking tot het geval van figuur 2.9 geldt dus:

BF ~.s. ejcp' (2. 13)
A

We beschouwen nu een niet-lineair element met de eonfiguratie van

fi guu r 2. 10.

~f
u-.

Xlt) ~(t:.)

0 }( ~

-UM •

fig. 2.10
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Als aan de ingang van het element een sinusvormig signaal x(t}

met amplitude A aanwezig is, dan zal het uitgangssignaal y(t} een

blokgolf zijn, met een amplitude u en dezelfde frequentie als het
max

ingangssignaal x(t). Uit de literatuur over dit onderwerp halen we

dat de fundamentele frequentiecomponent in fase zal zijn met de

ingang, en een amplitude heeft van 4umax • Dus

"
c =1

4umax
"!"'C <PI = 0

De BF van het element krij gt dus de volgende vorm:

4umax
BF = 7T. A (2. 14)

We nemen het element zi"u op in de regelkring (zie figuur 2.11).

y1 u.....,.

- s-.;
Y(

K
..

/ e X,-
r

- -u....,.

fig. 2.11

Volgens de niet-lineaire regeltheorie mogen we de BF in onze formu

les en berekeningen opnemen, als ware het een overdrachtsfunctie.

Als we dit doen voor het regelsysteem van figuur ~.11, dan kunnen

we in plaats van de vergelijkingen 2.10 en 2.11 nu schrijven:

5)

- s-z;K.BF.e .Y(s)= Y(s)

en

-s1:
K. BF. e =I

(2.15)

(2. 16)



Met gebruikmaking van vergelijking 2.14 levert dit:

4Kumax
7\A

- s 1:'
e = 1 (2. 17)

Als we nu weer invu11en s = jW, dan levert dit systeem ons een

oscillatie, met wederom een frequentie

tV =k • 27\
-c; met k =0,1,2, •••••• (2.18)

(2.19)
4Ku

A - max
- TTi

maar nu zal de amplitude A van de oscillatie zich instellen op de

waarde

Dit kunnen we als voIgt aannemelijk maken. Stel dat A veel kleiner

is dan de waarde van verge 2.19.Dan is de rondgaande versterking

veel groter dan 1, en de amplitude van de oscillatie zal snel toenemen.

Daar de rondgaande versterking omgekeerd evenredig is met A, zal

deze afnemen als de amplitude toeneemt. Dit gaat zo door totdat de

amplitude A de waarde van verge 2.19 heeft bereikt. Op dat moment

is de waarde van de rondgaande versterking gelijk aan 1. Wordt de

amplitude groter dan die waarde, dan wordt de rondgaande verster

king kleiner dan 1, en zal de amplitude weer afnemen.

Resumerend kunnen we nu zeggen:

a) De vertragingslijn is bepalend voor de frequentie waarmee het

systeem zal gaan oscilleren. Deze frequentie bedraagt f = 1/'; Hz

of een van zijn hogere harmonischen.

b) Het element met versterking K moet ervoor zorgen dat de rond

gaande versterking groter of gelijk is aan 1 voor alle frequenties

waarin we het systeem willen laten oscilleren.

c) Het niet-lineaire element houdt de amplitude van de oscillatie op

een dusdanige waarde dat de rondgaande versterking telkens

exact gelijk is aan 1, zodat we een mooie stabiele oscillator

hebben gekregen.
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d) Het signaal y(t) = L -1 {Y(s)] (zie fig. 2.11) zal een blokgolf zijn

met dezelfde frequentie f als de oscillatie, en een constante

amplitude u • Dit signaal zal zich dus goed lenen om alsmax
meetsignaal te fungeren. Als we van y(t) de frequentie bepalen

met een frequentieteller, hebben we een maat voor de vertra

gingstijd 1:. We moeten alleen zeker weten dat het systeem in

zijn grondfrequentie oscilleert, of zoniet, dan toch in welke

harmonische van de grondfrequentie.

2.4.2 Frequentie-modulatie bij de Terugkoppelmethode

Om de redenen die genoemd zijn in paragraaf 2.3, passen we

frequentie-modulatie toe van het oscillatiesignaal op een hoogfrequente

draaggolf. Immers, door de dimensi-es van het systeem zal de ver

tragingstijd "t: in de ordegrootte van 100 f'Lsec. zijn, zodat de osci1la

tiefrequentie ca. 10 kHz zal bedragen. De haalbare resolutie is met dit

signaal veel te laag, en daarom passen we ook bij dit systeem

modulatie toe.

Dit maakt in principe voor de regelkring van figuur 2.11 niets uit,

mits de modulator en de demodulator geen vervormingen in het sig

naal teweeg brengen. Hooguit introduceren we een extra vertragings

tijd, maar dat is niet erg als we deze kunnen meten en dan als correc

tiefaktor meeneIl1.en. Een en ander maken vie duidelijk aan de hand

van figuur 2.12.

x(tJ ,."od I.4lat- Or"
M(H

ve,.+~a~tr'l~.$l;gcl
f1(~~ demoduld!-'O....

x(t-"F
• ,

-y;

-"-

)(.(t) vert·....C(9In~~ c~id

-c:*::. r +-c;/ •

fig. 2.12
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Om een idee te krijgen van wat er met het signaa1 kan gebeuren

onderweg van de zender naar de ontvanger, za1 ik in deze paragraaf

het gemodu1eerde signaa1 aan een nadere beschouwing onderwerpen.

~ls modu1atiesignaa1 gebruiken we de b1okgolf die aan de uitgang

staat van het niet-lineaire element uit figuur 2.11. Een uitgebreide

beschouwing over dit onderwerp kunt u ook vinden in lit. 5.

In het a1gemeen kunnen we een gemodu1eerd signaa1 beschrijven

a1s:

M(t) = A cos ~ (t)
c

waarbij ,9-(t) varieert.

We beschouwen de instantane frequentie LV., en zien dan:
1

(2.20 )

(2.21)

waarbij V(t) het modu1atiesignaa1 is, en I) een vermenigvu1digings

faktor. We moe ten nu integreren om ~ (t) te krijgen:

t t t
J3'(t) = [LVi dt = ([UJ c + I).V(t)] dt = l.Uct +<P c + I) (V(t)dt

-_ -01> -0-

Het resultaat voor M(t) is dus:

t
M(t) = A c cos[Wc t +~c+ I)fV(t)dt]

Wanneer we nu ste11en

K V (t) = - 6 LV sin W t-1. c v

(2.22)

(2.23 )

dan ge1dt:

9- (t) = W t + 6wc cos LV t + ~
c W v cv

(2.24)

~ kunnen we zonder verlies van a1gemeenheid gelijk stellen aan O.

6~ .
LU C noemen we de modu1atieindex.

v

Om een beschrijving te geven van het FM-signaa1 dat door een b1ok

vormig modu1atiesignaa1 bewerkste11igd wordt, keren we terug naar

de a1gemene vergelijking:

t
M(t) =sin( We t + ;Pc + 1)[ V(t)dt ) (2.25)
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Deze schrijven we a1s:

M = sin(C + S) = sin C cos S + cos C sin S (2.26)
t

met C = LU
c

t + ~c en S = FS.f V(t)dt. We ontwikke1en cos S en sin S

in een Fourier-reeks:-cos S = ~O a cos n"'V+ b sin n'V (2 • 27a)n n-sin S = L-
O

A cos n1.Jl+ B sin n\II (2.2 7b)n n

Dan kunnen we voor M(t) schrijven:

-
M =i L

O (b + A )cos(C - n\V) - (b - A )cos(C + n\¥)n n n n

+ (a - B )sin(C - n \V) + (a + B )sin(C + n\Y) (2.28)
n n n n

Nu stellen we dat FS.V(t) een b1okgolf is met amplitude n en periode

l/f., zo ge1egen rond de oorsprong dat het een even functie van de tijd
1

is, en dat de uitwijki~g in de oorsprong n is. Dan is n/2 7\ de

frequentiedeviatie in Hz• .11/WI noemen we m. Dit is de frequentie

deviatie gedee1d door de fundamente1e frequentie van het modu1atie

signaa1, dus m is de modu1atieindex~

Met deze opge1egde restricties zijn sin S en cos S resp. oneven

en even functies van de tijd t, en we krijgen dan:

S = m(7\- l.U t)
1

(2.29a)

(2.29b)

Met behu1p van (2. 29a) en (2. 29b) kunnen we schrijven:

1/4f1
B n = 4f11 sin m WIt sin n WIt dt

1/l f1
+ 4f

1
f sin m(l\- W

1
t)sin n W

1
tdt (2.30)

1(4f
1

1/4f
1

an = 4f1 J cos m WIt cos n WI t dt

o 1/2f
1

+ 4fJ. J cos m(7\ - WI t)cos n WI t dt (2.31)

1/4f1
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sin(ml\/2)

a O = m T'i./2 (2. 32)

...-
met sin S =LB sin nW t

1 n 1

00

en cos S =~an cos nW1t.

Door de restricties die we aan het probleem hebben opgelegd, kunnen

we (2.28) reduceren tot:
e>D

M = fLo (a + B )sin(C + nW) + (a - B )sin(C - n\.V)
n= n n n n

(2.33 )

Als we nu (2.30), (2.31) en (2.32) combineren en integreren, kunnen

we voor (2.33) schrijven:

sin( W t + ~ + n wIt)c c
(2. 34)

Ter interpretatie van dit resultaat is in figuur 2.13 een weergave

van het frequentiespectrum van het signaal getekend, voor verschil

lende waarden van m, bij een vaste modulatiefrequentie f
1

van 10 kHz.

10, SO

6\M
m=---== 12S

I.U 'I

fig.2.13
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We zien dat, als we (2.34) ve rgelijken met het re sultaat dat we

kennen van een sinusvormig modulatiesignaal, de twee in zoverre

op elkaar lijken, dat in beide gevallen zijbandfrequenties ontstaan,

zowel onde r als boven de draaggolffrequentie, op onde rlinge afstanden

die corre sponde ren met de frequentie van het modulatie signaal. Het

is van belang om op te merken wat er met (2.34) gebeurt, wanneer m,

de ve rhouding van de frequentiedeviatie en de fundamentele frequentie

van de blokgolf, een geheel getal is. Als m een geheel getal is, zijn

of al de oneven, of al de even zijbandfrequenties afwezig, afhankelijk

van het feit of m oneven dan weI even is, behalve het paar dat over

eenkomt met m = n; de amplitude van elk van beiden van dit paar is

de helft van de amplitude van deongemoduleerde draaggolf.

In figuur 2.14 ziet u een opn arne van het frequentiespectrum van

het gerealiseerde signaal, door dit aan een spectrum-analyser aan te

bieden. De modulatieindex bedroeg hie rca. 30, de draaggolffrequen

tie 4 MHz en de frequentie van het modulatiesignaal 10 kHz.

fig 2.14

Als we met een grote modulatieindex werken, nemen we veel

zijbanden mee. Dit heeft het volgende voordeel. In een onderzoek van
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Steffens (zie lit. 4) is aangetoond dat de waterbak werkt als een filter

dat diverse frequenties goed doorlaat, en andere sterk dempt. (zie

figuur 2.15)

VOPl/:,,·J,o
C"'V)

40

~

6DD
{10

60

1,0

.(Q

St>o

'0
60

e,lo"
~,~

fig. 2.15
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Ontvangen vermogen als functie van de uitgezonden frequentie.

Dit heeft te maken met het al dan niet optreden van staande golven,

bij een vaste opstelling van de transducers en bij bepaalde frequenties~

We zien dat de demping van de verschillende zijbanden zeer afhanke

lijk is van de ligging in een dergelijke filterkarakteristiek, al naar

gelang de zijbandfrequenties net in een maximum of in een minimum

liggen van die karakteristiek. Als er weinig zijbanden zijn, kan de

invloed hiervan drastisch veranderen bij het iets verschuiven van het

spectrum t. o. v. de filterkarakteristiek. Als er veel zijbanden een rol

spelen, is het aannemelijk dat er een 'uitmiddelend effekt zal optreden,

waardoor de schommelingen in het signaal sterk zullen verminderen.

In ons systeem zal de modulatiefrequentie veranderen als er een

"vreemd" medium tussen de beide transducers wordt gebracht. Daar

de frequentiedeviatie (zwaai) vastgelegd wordt door de amplitude van

de blokgolf, zal de modulatieindex varieren met de modulatiefrequen-

tie, imme rs:
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We willen nu ook voor de grootste waarde van f
1

nog een behoorlijk

grote m hebben, zodat ook dan nog veel zijbanden een rol spelen. Dit

betekent dat we de frequentiezwaai groot moeten maken.

De frequentiezwaai wordt echter beperkt door de bandbreedte van

de transducers,' en de bandbreedte van de demodulator. Om een grote

zwaai te kunnen verwezenlijken zijn we genoodzaakt om gebruik te

maken van een hoge zendirequentie. Een nadeel is dat de demping
\

van het geluid toeneemt met de frequentie. Een combinatie van voor

en nadelen, alsmede het feit dat er juist voor deze frequentie een

aantal redelijke transducers aanwezig waren, heeft ons tot het gebrui

ken van een draaggolffrequentie van 4 MHz doen besluiten.

2.4.3 Resolutie van het Teruggekoppelde Systeem

In hoofdstuk 1 hebben we gesteld dat een resolutie van 1 %owense

lijk is. Als we ervan uitgaan dat dit technisch haalbaar is, betekent

dit dat we een frequentieafwijking van 1~van de aanwezige frequen

tie moeten kunnen constateren", In deze paragraaf willen we bekijken.
wat dat ihhoudt met betrekking tot de diktevan, en de voortplantings-

snelheid in de diverse te bemeten voorwerpen. Hiertoe gaan we uit

van een situatie, zoals die geschetst is in figuur 2.16.

ontvClnser

II
I'r------l--------JI

fig. 2.16

We veronderstellen voor de eenvoud van de berekeningen, dat de

looptijd in de elektronika voor alle frequenties constant is. Dit is in

werkelijkheid niet geheel waar, maar dat is voor deze berekeningen

niet essentieel. Bij de latere metingen zullen we voor deze delaytijd
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f'

een correctieterm mee nemen. Als e r geen objekt tussen de transdu

cers aanwezig is, dan is de totale looptijd de som van de looptijd in

het water en die in de elektronika. Deze looptijd stellen we t: . Ero
geldt dus:

"Co = L::water+ "'t:elektronika

We veronderstellen nu dat ""'C 1 kt / /' 1: t zodat:e e r.<.....~ wa er

(2.35 )

1::0 ~ -Z::water

Als er nu geen objekt tussen de transducers aanwezig is, zal de

oscillatiefrequentie gelijk zijn aan:

1 Vw
f o = 1::

0
=T

met v = voortplantingssnelheid van geluid in water
w

,(, = afstand tussen de transducers .

(2. 36)

Als we weI een objekt tussen de transducers aanbrengen, zoals in

figuur 2.16, dan geldt voor de oscillatiefrequentie:

1f=--------
(t - d)/v + d/vw

(2. 37)

waarin d = de dikte van het voorwerp

v = de voortplantingssnelheid van geluid in het voorwerp.

Voor het frequentieverschil~ f geldt dan:

= (l/v )( (...t- d)/v + d/v)
w w

We kunnen nu schrijven:

Id/v - d/vw 1=.61::

l/v =-r::w 0

(2.38)

(2. 39)

(2.40 )

We kunnen dan (2.38) met gebruikmaking van (2.39) en (2.40) schrij

ven als:

f = r; Cr:: + 6T)
o 0

(2.41)
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Aangezien we willen kijken hoe kleine afwijkingen f1f.we nog kunnen

volgen, mogen we stellen dat ~l:<<'1: . Dan geldt:
o

ti 1: Id/v - d/vw 'Af :-: (2.42)
"t:~ (l/vw )2

oftewel

(2.43 )

Met gebruikmaking van (2.36) kunnen we (2.43) nu schrijven als:

(2.44)

We wilden een resolutie van 1 %0, en dat betekent dat we een

~f/f = 0,001 willen kunnen waarnemen. Het verband tussen de
o

minimaal detekteerbare dikte van een objekt en de voortplantings-

snelheid van geluid daarin wordt nu:

d - n/ 0,001 1
min - .( 1 - v!v

w
(2.45)

In figuur 2.16 is een grafiek getekend, waarin d . is uitgezet tegenmIn
v/v , met de transducerafstand 1. en de resolutie als parameters.

w

Het resultaat van vergelijking 2.45 kunnen we in onderstaande tabel

nog eens op andere wijze weergeven:

v/v dminw

1,000 v gelijk aan v 00w

1, 001 vl%t, groter dan v 1
w

1,01 v 10/0 groter dan v 0,1 1,
w

1',1 v 10% groter dan v 0,011
w

Tabel 2.1
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Grafiek van d . tegen vlv , met 1, en ~f/f a1s parameters.mm w 0

Uit de figuur en de tabe1 zien we duidelijk dat we de minimaal detek

teerbare dikte in principe zeer klein kunnen maken, door de afstand

tussen de transducers klein te maken. Dit heeft zeker voorde1en bij

erg dunne objekten. A1s deze wat dikker zijn, zullen ze echter zeer

grOite frequentiesprongen geven, zodat de re1atie~-c«'"'C niet meer
o

opgaat.

De ondergrens van de detekteerbare dikte za1 bepaa1d worden

door de golf1engte van het gebruikte ge1uidssignaal. Voor 4 MHz

bedraagt deze golf1engte ca 0,375 mm. Bij deze berekeningen zijn

we echter uitgegaan van een idea1e situatie met een oneindige band

breedte. Deze za1 in de praktijk uiteraard niet oneindig zijn. Daar



45

geldt dat als de bandbreedte afneern.t, de haalbare resolutie kleiner

wordt, zal deze waarde voor d . wat optirn.istisch zijn. Een rei:He
rn.ln

schatting lijkt 3 ~ 4 rn.aal de golf1engte, dus een d . van ca. 1 rn.rn..rn.ln
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3 HET MEETSYSTEEM

3.1 A1gemene Opzet

Hieronder is in figuur 3. 1 de principe opzet van het meetsysteem

weergegeven in een b1okschema.

ZENDGEDEELTE ------i TRANSMISSIE- ...lI ONTVANGST-

GEDEELTE GEDEELTE

TERUGKOPPEL- L.-
GEDEELTE

1
VERWERKENDE

APPARATUUR

fig. 3.1

Het b10kschema bevat 5 e1ementen~ te weten:

het zendgedeelte, waar het 1aagfrequente signaa1 frequentie

gemodu1eerd wordt op de hoogfrequente draaggolf van 4 MHz.

het transmissiegedeelte; hiermee wordt bedoeld de zend- en

ontvangsttransducer, a1smede het medium waarin de akoestische

golf zich voortp1ant.

het ontvangstgedeelte; hierin wordt het ontvangen signaal versterkt,

begrensd en gedemodu1eerd.
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het terugkoppelgedeelte·; hierin wordt het gedemoduleerde signaal

zodanig bewerkt, dat het zendgedeelte een vormvast modulatie

signaal krijgt aangeboden, dat constant is in amplitude. Dit

gedeelte kan men opvatten als het niet-lineaire element uit de

figuren 2.10 en 2.11. Tevens zorgt dit gedeelte voor de uitvoer van

de diverse signalen naar de verwerkende apparatuur.

de verwerkende apparatuur; deze moet uit de aangeboden signalen

die grootheid halen, die een maat voor de looptijd is.

De elementen worden in dit hoofdstuk nu achtereenvolgens besproken.

3.2 Het Zendgedeelte

In het zendgedeelte wordt het laagfrequente osci1latiesignaal frequentie

gemoduleerd op een hoogfrequente draaggolf van 4 MHz. De redenen om

juist deze frequentie te kiezen zijn de volgende:

a) De demping van geluid in de te onderzoeken media neemt toe met

de frequentie van dat geluid. (zie tabel 1. 2). Daarom willen we de

gebruikte frequentie liefst zo laag mogelijk houden.

b) De resolutie wordt beter naarmate de frequentie hoger wordt,

immers de golf1engte van het geluid neemt dan af, zodat we steeds

kleinere voorwerpen kunnen waarnemen.

c) Daar de bandbreedte van de transducers vrij beperkt is, moe ten

we voor de centrale frequentie weI een tamelijk hoge waarde

kiezen, als we bij een grote frequentiezwaai toch relatief gezien

niet te ver van die centrale frequentie af willen geraken.

Bij een centrale frequentie van 1 MHz bleek het niet mogelijk een

zwaai te realiseren, die zo groot was dat de verschillende invloed

van de demping op de zijbanden verwaarloosd kon worden. Daarom

werd de centrale frequentie verhoogd, en bij 4 MHz bleek aan alle drie

de voorwaarden, niet te grote demping, goede resolutie en grote £re

quentiezwaai, redelijk voldaan te zijn.

Bij de metingen is voor het zendgedeelte gebruik gemaakt van een

£unktie-generator van Hewlett-Packard, type 33l2A. Deze generator

is extern moduleerbaar, zowel FM,· AM als Fase. De £requentie-
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zwaai die deze generator geeft kan geregeld worden door de amplitude

van het modulatiesignaal te varieren, en door middel van een op het

apparaat aangebrachte verzwakker.

In de dokumentatie was niets te vinden over hoe de zwaai afhing

van het modulatiesignaal dat werd aangeboden. Daarom is een meting

van deze afhankelijkheid verricht, waarvan u de resultaten in hoofd

stuk 4 kunt terugvinden.

3.3 Het Transmissiegedeelte

Het transmissiegedeelte bestaat uit een zend- en een ontvangsttrans

ducer, die tegenover elkaar opgesteld staan in een waterbak. De afstand

tussen de transducers kunnen we varieren door de steunen, waarop ze

bevestigd zijn te verschuiven- (zie figuur 3.2 en 3.3). Ook de hoek

waaronder zij opgesteld staan is variabel.

pIC/beau

fig. 3.2
Zijaanzicht van waterbak met transducers.

De transducers zijn in plastic houders bevestigd, die met stel

schroeven op een cirkelvormig plateau zijn vastgezet. De transducer

afstand is hierdoor te varieren tussen 0 en ca. 20 cm (zie figuur 3.2)
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._.~_.-

fig. 3.3

Bovenaanzicht van waterbak met transducers.
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en ook de hoek waaronder de" transducers staan opgesteld is in hori

zontale richting op elke gewenste waarde in te stellen. (zie figuur 3.3)

Voor een transducer is gebruik gemaakt van een plaatje PXE-5

materiaal, zoals beschreven is in paragraaf 1.2.3. Dit plaatje is

bevestigd in een perspex buisje, dat volgegoten is met een mengsel

van giethars en wolframpoeder. Dit mengsel , wat dienst doet als

backing, moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk geluid, dat

aan de achterkant van het plaatje uitgestraald wordt, terugkomt. De

transducerplaatjes worden via twee koperdraadjes op een coaxkabel

aangesloten, die een karakteristieke impedantie heeft van 50 Ohm

(zie figuur 3.4).

~------------,$Omm----------4I

C.OO)( 

k~be[

fig. 3.4

perspex
bui~

/;.rans oU.fc.er
plao.bje

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bouw van een transducer

van het gebruikte type, verwijs ik naar het afstudeerverslag van--- _

M. Vintges (lit. 3).

V oor de ontvangsttransducer kan een collimator bevestigd worden,

die e rvoor zorgt dat het gezichtsveld van de ontvanger erg smal wordt.

Dit geeft een behoorlijke verbetering van de resolutie in laterale

richting, die immers sterk afhangt van de bundelbreedte. De collima

tor bestaat uit een plaat geluiddempend materiaal (rubber, vermengd

met paardehaar), met in het midden een kleine cilindervormige ope

ning, die voor de ontvangsttransducer bevestigd wordt (zie figuur 3.5).
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fig 3.5

Voor ijkingsdoeleinden is in plaats van deze transmissieweg soms

gebruik gemaakt van een akoestische delay-lijn uit een kleurentele

visie. Deze geeft een vertraging van 64 fL sec.

3.4 Het Ontvangstgedeelte

Het ontvangen signaal zal vanwege de verschillen in demping

tussen verschillende media sterk varieren in amplitude. Omdat de

demodulator voor goede, constante werking een ingangssignaal van

constante amplitude vereist, is het noodzakelijk om dynamiekcompres

sie toe te pas sen.

We gebruiken als demodulator een phase-locked-loop, omdat deze

een mooi, onvervormd gedemoduleerd signaallevert. Daar we een PLL

gebruiken, mogen we deze als ingangssignaal een blok toevoeren. Als

we nu van het ingangssignaal een blok van constante amplitude maken,

dan zijn alle (hinderlijke) amplitudevariaties verdwenen. Hiertoe

gebruiken we het versterker-limiter gedeelte van het IC TBA 120 S.

Dit is een FM-IF versterker met demodulator. Daar de demodulator

een gedemoduleerd signaallevert met veel vervorming, en de PLL

niet, gebruiken we slechts het versterkende en het begrenzende gedeelte

van de TBA 120 S. In figuur 3.6 is een blokschema van dit gedeelte

van het IC weergegeven.
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Tussen de TBA 120 S en de PLL zijn enkele NAND-poorten ge

plaatst. Deze hebben tot doe1 de amplitude nog con'stanter te maken

dan enkel met de versterker/begrenzer al het geval was.

Voor de PLL hebben we gebruik gemaakt van het Ie NE 562 B van

Signetics. Een blokschema van dit Ie vindt u in figuur 3.7, en tevens

__~_ de manier waarop het in de schakeling aangesloten is. (zie ook lit. 16)

De phase-locked-loop lockt op de frequentie van het inkomende

signaaL De VeO-uitgang heeft dan dezelfde frequentie als het inkomen

de signaal. AIs de frequentie van het ingangssignaal verandert, ver

meerdert of vermindert het uitgangssignaal van de fasevergelijker

juist genoeg om de frequentie van de veo even groot te maken als de

inkomende frequentie. Dus de spanning die toegevoerd wordt aan de

veo is een functie van de frequentie van het ingangssignaaL Als het

ingangssignaal een frequentiegemoduleerd signaal is, dan is de uitgang

van het laagdoorlaatfilter het gedemoduleerde signaal (zie lit. 26, 27).

In bijlage IV vindt u de complete schakeling van het ontvangstgedeelte.
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Ook vindt u daar een argumentatie voor de componentkeuze bij de PLL.
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fig. 3. 7

3.5 Het Terugkoppe1gedeelte

Een be1angrijk dee1 van het meetsysteem wordt gevormd door het

terugkoppe1gedeelte. Dit gedeelte heeft tot taak het teruggekoppe1de

systeem in oscillatie te brengen, en moet er tevens voor zorgen dat

deze oscillatie stabie1 blijft, zowe1 van frequentie a1s van amplitude.

Zoa1s a1 gezegd kunnen we het terugkoppe1gedeelte beschouwen a1s

het niet lineaire element uit fig. 2. 10 en 2.11.

De frequentie van deze oscillatie wordt bepaald door de tijdver

traging die optreedt in het transmissiegedeelte. Deze frequentie kan

echter zowe1 de grondfrequentie zijn, a1s een van de hogere harmo

nischen, en om een vaste maat voor de voortp1antingssne1heid te

hebben, is het noodzakelijk dat we e1ke keer dezelfde orde oscillatie

frequentie bekijken. De keus hiertoe is op de grondfrequentie gevallen

en we1 om twee redenen. Ten eerste is dit de frequentie met de meeste

energieinhoud, en ten tweede is het de 1aagste frequentie waarin het

systeem kan oscilleren. Op het eerste gezicht is dit niet zo gunstig,

omdat we verschillen beter kunnen waarnemen naarmate de oscillatie-
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frequentie hoger is. Maar daar staat tegen over dat we dan slechts in

de gaten hoeven te houden dat het systeem niet in een hogere harmo

nische gaat oscilleren, en nietook nog eens of het in een lagere frequen

tie gaat oscilleren. We kunnen dan dus volstaan met het signaal

laagdoorlaat te filte reno

Als we dit doen, geeft dit een relatief grote extra tijdvertraging

in het elektronische gedeelte van het meetsysteem, zodat we een

behoorlijke extra verlaging van de oscillatiefrequentie krijgen. Om

aan dit bezwaar het hoofd te bieden wordt het signaal gesplitst. Dit

is in figuur 3.8 schematisch weergegeven.

c, H C~

'-"11'--1c: ~.

~-_I-'---

fig. 3.8

Een gedeelte van het signaal wordt ~echtstreeks via Cz en l.tz aan een

versterker toegevoerd, en een deel wordt via het laagdoorlaatfilter

aan de versterker toegevoerd. De condensatoren C
I

en C 3 hebben een

zo grote waarde, dat we ze voor de gebruikte frequenties als doorver

bindingen mogen beschouwen. Aan de ingang van de versterker staat

dan de som van beide deelsignalen. Uit deze som komt mathematisch

gezien een bijzonder vervelende uitdrukking, die ons weinig inzicht

geeft in de werking van de schakeling. WeI is het mogelijk met behulp

van een rekenmachine voor verschillende waarden van R.z' eZ' en ~

een Nyquist-diagram van de overdrachtsfunctie van het geheel te bepa

len. In figuur 3.9 ziet u de Nyquist-diagrammen van zowel het op zich

zelf staande laagdoorlaatfilter, als voor de overbrugde schakeling

bij twee verschillende waarden van de verhouding R.z:R3 •
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fig. 3.9a

Nyquist-diagram van het laagdoorlaatfilter.

I
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ItlIc.H1.

·bij b) en c):

R
3

=100 kOhm

C2= 22 nF

fig. 3.9b

Nyquist-diagram van de overbrugde schakeling met R.z/R3 = 1.

I

-I
fig. 3.9c

Nyquist-diagram van de overbrugde schakeling met rtz/R 3=f.



56

We zien dat de filterende werking afneemt, door een verschuiving

in positieve richting 1angs de re~le as, maar tevens dat de fasehoek

bij de door ons gebruikte frequenties vee1 kleiner is dan die bij het

enke1e 1aagdoor1aatfilter. Dat betekent dat de ve rschuiving van het

signaa1 in de tijd ook vee1 kleiner is. De kunst is nu het filter zo

in te ste11en dat het systeem a11een in de grondfrequentie gaat osci11eren.

De procedure voor deze afregeling vindt u ook terug in bij1age IV.
Vervo1gens moe ten we er'Vbo-l" zorgen dat de modulator een modu1atie-

signaa1 van constante amplitude aangeboden krijgt. Dit is gerealiseerd

door het gedemodu1eerde signaa1, nadat het gefilterd en versterkt is,

aan te bieden aan een comparator, waarvan we het uitgangssignaa1

gebruiken om de modulator te sturen. A1s comparator is het IC 4011

gebruikt, dat 4 NAND-poorten bevat. Het signaa1 van de comparator

wordt ook gebruikt om de diverse· meetapparatuur uit te sturen.

Om onderlinge beinv10eding van de verschi11ende kana1en te

voorkomen , worden de apparaten aangestuurd via verschillende series

NAND-poorten, die a1s buffer dienst doen.

Het complete schema van het terugkoppe1gedeelte vindt u in

bij1age IV.

3.6 De Frequentie-Spanningsomzetter.

Dit gedeelte hoort eigenlijk bij de verwerkende apparatuur, maar

daar de frequentie-spanningsomzetter (FVC) is bijgebouwd op de print

van het terugkoppe1gedeelte, behande1en we de FVC apart.

Om- een idee te krijgen van de frequentiesprongen die het meet

systeem kan vo1gen, en om een aanzet te geven tot een werkelijke

projektie, is het nuttig om een registratie van een meting op een

X-Y schrijver te kunnen maken. Hiertoe moet de frequentie van de

oscillatie omgezet worden in een frequentie-afhankelijke gelijkspanning.

Voor dit doel hebben we gebruik gemaakt van het IC VFC 32 van

Burr-Brown. Het principe-b1okschema van de FVC ziet u in figuur 3.10.

Het netwerk aan de ingang van de schakeling maakt van de inkomende

b10kspanning pu1sjes van de vorm die in de figuur is aangegeven.

Zogauw de spanning aan de ingang van de comparator onder de -0,6 V

komt, vuurt de one-shot en sluit de schake1aar. De vuurfrequentie



fig. 3.10

Principe b10kschema van de FVC.
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wordt bepaa1d door de frequentie van de b1okgolf, de tijd dat de schake

1aar ges10ten blijft wordt bepaa1d door de capaciteit van de one-shot

condensator C
1

• A1s de schake1aar ges10ten is gaat de stroombron

stroom 1everen. Daar deze stroom (1 rnA) vee1 groter is dan de

maxima1e stroom (V "t-V" )/~ door de weerstand ~, wordt de
UI In -1. -1.

condensator Cz opge1aden. A1s de schake1aar geopend is, ontlaadt Cz
zich weer via ~. Hoe vaker per tijdseenheid de one-shot vuurt, hoe

meer Cz opge1aden wordt. Zodoende is de uitgangsspanning een functie

van de frequentie van het ingangssignaa1. De rimpe1 wordt mede

bepaa1d door de keuze van ~ en CZ• De frequentie, waarbij de uitgangs

spanning zijn maxima1e waarde bereikt, wordt bepaa1d door 1), Cz en

de one-shot condensator C
1

• Verder kan deze nauwkeurig ingeste1d

worden door in serie met ~ een variabe1e weerstand op te nemen.

Het schema van de schakeling is opgenomen in het schema van

het gehe1e terugkoppe1gedeelte op bij1age IV.
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3. 7·De Meetapparatuur

De belangrijkste apparaten om de diverse signalen te meten zijn:

Een frequentieteller. Hierop lezen we de frequentie van het

oscillatiesignaal af. Deze is eell maat voor de voortplantings

snelheid.

Een oscilloscoop. Hierop kunnen we de vorm van het oscillatie

signaal bekijken.

Een buisvoltmeter of een digitale voltmeter. Hiermee bepalen

we de amplitude van de blokspanning. Deze amplitude is bepalend

voor de frequentiezwaai van het FM-signaal.

Een X-Y schrijver. Deze maakt een registratie van de spanning,

die via de frequentie-spannings omzetting door de VFC 32 een

maat is voor de frequentie van het oscillatiesignaal.
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4 METINGEN EN BESPREKING VAN DE MEETRESULTATEN

In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk worden een aanta1

metingen aan het systeem besproken. Deze 1everen een aanta1 karak

teristieken van het systeem op. die we moeten kennen om een uitspraak

te kunnen doen over de metingen met het systeem aan diverse objekten.

De metingen met het systeem aan verschillende voorwerpen worden

in de 1aatste paragrafen besproken.

4.1 Bepaling van de Frequentiezwaai

Bij alle metingen is gebruik gemaakt van een functiegenerator

van Hewlett Packard, type 3312 A, a1s hoogfrequentgenerator. Deze

generator is via een aparte ingang modu1eerbaar, zowe1 AM, FM,

a1s Fase. Met de keuzeschake1aar in de stand FM, wekken we een

frequentiegemodu1eerd signaa1 op door een wisse1spanning op de

modulatieingang te zetten. De frequentiezwaai wordt bepaa1d door

de amplitude van het modu1atiesignaa1. en kan verkleind worden door

een op de generator aanwezige vo1umerege1aar.

In de gebruiksaanwijzing van de generator is niet terug te vinden

hoe de frequentieafwijking afhangt van de aan de modu1atieingang

aange1egde spanning. Om dit te meten hebben we de vo1gende meting

uitgevoerd (zie figuur 4.1)

VARIABELE

SPANNINGS- HP3312A
...

FREQUENTIE-,

BRON TELLER

~

VOLTMETER

fig. 4.1
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De volumeregelaar van de modulatieingang s.tond voluit open,

d. w. z. de aangelegde spanning werd niet verzwakt.

Aan de modulatieingang hebben we een variabele gelijkspanning

aangebracht, en met een frequentieteller hebben we de aan de

uitgang optredende frequentie geregistreerd.

De metingen zijn uitgevoe rd bij twee verschillende centrale

frequenties (4 MHz en 1 MHz). Hiermee bedoel ik de frequentie

die aan de uitgang optrad bij 0 Volt ingangsspanning.

De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 4.2 en figuur 4.3.

De rechte lijnen zijn op het oog door de meetpunten getrokken.

Het verband tussen de frequentieafwijking f, de centrale frequentie

f en de aangelegde spanning V blijkt te zijn:c

&
f • V = 29,25 kHz/MHz. V
c

Een grove indicatie dat dit ook geldt voor de zwaai, verkregen door

de amplitude van een blokvormig signaal, krijgen we door een tweetal

opnamen te bekijken van het frequentiespectrum van het gemoduleer

de signaal.

De twee toppen in beide figuren komen overeen met de hoofd

zijbandfrequenties (zie paragraaf 2.5.2). In figuur 4. 4a liggen deze

toppen ca. 580 kHz uit elkaar. Met een V
t

t van 5 V, en een
op- op

centrale frequentie van 4 MHz komt dat overeen met een .6f/MHz. V

van ca. 29 kHz/MHz. V.

In figuur 4. 4b zien we de toppen ongeveer 120 kHz uit elkaar

liggen , bij een V
t

t van 1 V en een f van 4 MHz. Dit komt over-
op- op c

een met een Ll f/MHz. V van ca. 30 kHz/MHz. V.
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1,100

fig. 4.2

Frequentie a1s functie van de aangelegde spanning aan de modulatie

ingang, bij een centrale frequentie van 4 MHz.

-6 -$ -L, -.3 -2.

"SOD
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800

fig. 4.3

Idem bij een centrale frequentie van 1 MHz.
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fig ..4.4a

Opname van het frequentiespectrum van het gemoduleerde

signaal, met als modulatie signaal een blokgolf met een

amplitude van 5 V top-top.

fig. 4.4b

Idem met een amplitude van de blokgolf van 1 V top-top.
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4.2 Invloed van de Demping

Wanneer we uitgaan van een door de zendtransducer uitgezonden

signaal dat constant is van amplitude, zien we dat het ontvangen

signaal aanzienlijk in amplitude kan varieren, afhankelijk van de op de

transmissieweg ondervonden demping. Om de invloed van deze varia

bele demping op de oscillatiefrequentie te onderzoeken, is een meting

uitgevoerd met de opstelling, waarvan u in figuur 4.5 een blokschema

getekend ziet.

Volt· Voll;-- Yolr-
rnf."'~"" W'leter- tnf.~er

T - ~

HP -ill \ole:.. ...... Ir\I.. - B
vI:'~312A I

VQrict»'l~ \4r~""Qkke. ... 2.e....c!.... ot'\hru..,er

~"

7'z".....~£c.op)Oe 1-
Vers\'«,..-
key /D~-

9eAe8/~e.
... 0 c.l"1,,1-0..

Osc:1i 10- ~ I ~"'.""'(.
S.UI0P

,

I" lie ....

fig. 4. 5

We hebben nu de oscillatiefrequentie (bij vaste transducerafstand)

bepaald als functie van de verzwakking van het ingangssignaal v .•
1

De draaggolffrequentie bedroeg 3995 kHz.

De V t t van het blokvormig oscillatiesignaal was 5 V. De blokop- op
lag symmetrisch om de a-as, zodat de amplitude 2,5 V bedroeg. Uit

paragraaf 4.1 voIgt nu dat de frequentiezwaai, dit is de maximale

afwijking van de draaggolffrequentie, ongeveer 300 kHz bedraagt. De

transducerafstand was zodanig ingesteld, dat de osci1latiefrequentie
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ongeveer 10 kHz bedroeg, zodat de modu1atieindex m ongeveer gelijk

was aan 30.

De amplitude van het zendsignaa1 v. bedroeg 2,5 V.
1

Bij deze instelling van het systeem is eerst de demping van de

transmissieweg, bestaande uit de beide transducers en de waterbak,

gemeten. Deze bedroeg 28,3 dB. P1aatsing van de collimator voor

de ontvanger gaf een extra demping te zien van circa 20 dB. Daar de

collimator voor deze meting verder niet noodzakelijk is, en ook geen

wezenlijke verschillen in de meting optraden met en zonder de colli

mator, is deze bij de meting zoa1s die verder beschreven wordt,

wegge1aten.

Hierna is de inv10ed van een variabe1e demping op de oscillatie

frequentie gemeten. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.6.

80

,,'OO.----.,.-----.----"""'T"""----'T'"---.........---.....,---.....,
o '0 to 30 'to $"0 60 _ ~o

vere."'cakk'",~ (dB)
fig. 4. 6

Afhankelijkheid van de oscillatiefrequentie van de verzwakking

van het zendsignaa1.
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Uit deze grafiek zien we dat we het zendsignaal van 2, S V onge

veer 60 dB kunnen verzwakken, voor er wezenlijke veranderingen

optreden in de oscillatiefrequentie. Bij deze verzwakking kOInt nog

de verzwakking van de transInissieweg, zodat de totale InaxiInale

verzwakking van zender tot ontvanger ca. 8S dB bedroeg. Uitgaande

van ons zendsignaal van 2, S V betekent dat, dat de ontvanger voor

een goede werking IniniInaal een ingangssignaal nodig heeft Inet een

aInplitude van 0,140 InV. Als we onder deze waarde zakken, kOInt de

ruis die bij het signaal zit in de ordegrootte van het signaal zelf,

zodat de liIniter dan het signaal niet Ineer goed kan onderscheiden.

4.3 Invloed van de Variatie van de Draaggolffrequentie

Als we de transducers recht tegenover elkaar plaatsen, vorInen

deze een trilholte, waarin voor bepaalde frequenties staande golven

kunnen optreden. Hierdoor zal de overdracht van diverse frequenties

beter cq. slechter zijn dan voor bepaalde andere (zie lit. 4). Het is

dan ook interessant OIn te zien hoe de oscillatiefrequentie afhangt van

variatie van de draaggolffrequentie. Bij de faseIneting Inet frequentie

geInoduleerd ultrageluid bleek deze variatie grote probleInen op te

leveren (zie lit. 1).

We zu1len nu eerst bekijken bij welke frequenties we staande

golven kunnen verwachten.Voor de golflengte ~ van een geluidssig

naal in water Inet een frequentie f geldt:

'.
'- f-v
". - w

Inet v = de geluidssnelheid in water.
w

Wil er een staande golf kunnen optreden, dan Inoet het tegen de

ontvanger teruggekaatste signaal bij aankoInst aan de zender in fase

zijn Inet het door de zender uitgezonden signaal. Een signaal Inet

frequentie fl heeft dan dus twee keer de transducerafstand afgelegd.

We kunnen nu stellen:

n • .xl =21, en
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met Al =de golflengte van het ge1uid in wate r bij een frequentie fl.

1 = de transducerafstand

n =een willekeurig gehee1 getal.

We verhogen nu de frequentie tot bij f2 voor de eerstvo1gende keer

een staande golf optreedt. Dan ge1dt:

(n + 1) ~ 2 = 21, en

met A2 = de golflengte van het ge1uid in water bij een frequentie f2 •

We kunnen nu schrijven:

oftewe1:

en

- v .nw
v

=*
Bij de meetopstelling van Bijsterbosch (lit. 1), met een vaste

transducerafstand van 15 cm en een v van ca. 1500 m/s hie1d dit een
w

repeterend optreden van staande golven in om de 5 kHz. Bij zijn

meting zien we een zich om de 5 kHz herha1ende aanzienlijke variatie

in de fase.

De verwachting was, dat met het vergroten van de modu1atieindex

m de schommelingen grotendee1s zouden verdwijnen. Bij de meting

met ons systeem is m gelijk aan 22, tegen m =0,5 bij Bijsterbosch.

A1s we de de1aytijd in het e1ektronische gedeelte verwaar1ozen, dan

kunnen we stellen:

f - v Itosc. w·

zodat ge1dt bij ons systeem:

f ='!'f
2.. osc.
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Bij de meting bedroeg de gemidde1de f ca. 13500 Hz, zodat
osc.

a1s er een variatie in de oscillatiefrequentie waarneembaar zou zijn,

deze om de 6, 75 kHz zich zou moe ten herha1en.

De meetstappen bedroegen 5 kHz. Dit is wat groot om een signaa1

dat zich na 6, 75 kHz herhaalt te vo1gen, maar we mogen stellen dat we

een eventue1e oscillatie om de 6, 75 kHz na enige perioden toch ook

met deze meetstappen gehee1 vastge1egd hebben. Verkleining van de

meetstappen of flinke vergroting van de oscillatiefrequentie stuitte op

praktische bezwaren. Voor de meting is gebruik gemaakt van een meet

opstelling, zoa1s die in b10kschema is weergegeven in figuur 4. 7.

De draaggolffrequentie f
d

werd gevarieerd door aan de op de HP 3312 A

aanwezige VCO-ingang een variab-e1e gelijkspanning aan te bieden.

HP 33/2 A

'f..-eCj,we"rte. 

T.II.r

fig. 4. 7

Vel"'1loh,..kev/

'De~C04IC1"

Het gehe1e systeem was afgestemd op een f
d

van 4,0 MHz. De

transducers stonden op zodanige afstand van e1kaar opgeste1d, dat

bij een f
d

van 4,0 MHz de oscillatiefrequentie 12,135 kHz bedroeg.

Het b1eek dat we de draaggolffrequentie konden varieren tussen de

3,90 en de 4,10 MHz, terwij1 de oscillatiefrequentie binnen 0,25 %0
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constant b1eef. De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 4.8.

Het gemidde1de van de meting was 12135 Hz, met een standaarddeviatie

van 2 Hz (41 meetpunten).

'1"
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Iro

. 20
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• • • • •. . .....F' c.. .. - •
~eMjdc:lelolQ

. .. . I "'au.....4e.

•• •• • • • • • • • •• ••

'-/00

fig. 4.8

Inv10ed van de draaggolffrequentie f
d

op de oscillatiefrequentie.

4.4 Meting van de De1aytijd in het E1ektronisch Gedeelte

Voor het nauwkeurig bepa1en van de voortp1antingssne1heid van

ge1uid in diverse media, is het van be1ang te weten we1k dee1 van de

tota1e looptijd in bes1ag genomen wordt door het e1ektronisch gedeelte,

en hoe deze "de1ay-tijd" afhangt van de oscillatiefrequentie.

Om deze afhankelijkheid -.te meten, hebben we gebruik gemaakt van

een meetopstelling die schematisch is weergegeven in figuur 4.9.

Bij deze meting is het transmissiegedeelte overbrugd, en de terug

koppellus is onderbroken tussen het terugkoppe1gedeelte en de modu-



69

fiP 33/2. A t--------3I VeY'~~'rkf.r/

1)e"",oe-llA\uhtr

r----l1e~~koppel_ It"!.-__....

g eeleel toe

,

"'Fre,.we", h"e_

Telle.r

fig. 4.9

lator/HF-generator. Het modulatiesignaal wordt nu geleverd door

. een LF-blokgenerator, die een blokvormig signaallevert met een

zelfde amplitude als de blok aan de uitgang van het terugkoppelgedeelte.

Het ingangssignaal vinden we 1: delay seconden later terug aan de

uitgang van het terugkoppelgedeelte. Door nu het faseverschil te meten

tus sen deze twee signalen, kunnen we de delaytijd -cd meten. Door dit

te doen voor verschillende frequenties van het LF-signaal kunnen we

~'(;d meten als functie van de modulatiefrequentie. Immers, als We

stellen:

f(t)- modulatiesignaal

g(t)- signaal aan de uitgang van het

te rugkoppelgedeel te

dan geldt:

g(t) = f(t-t:.)

V oor de fasehoek e.p geldt dan:

ep 7;
-~~--360 0 - T
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met T = de periodetijd van het LF-signaal.

Oftewe1:

met f = de frequentie van het modu1atiesignaal.
m

De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 4.10.

o 10 ,zo its" --P

F(kHz)
fig. 4.10

Afhankelijkheid van de de1aytijd 7:d in de e1ektronika van

de modu1atiefrequentie.

De ins telling van de gehe1e apparatuur was bij deze meting identiek

aan die bij de metingen aan diverse objekten, die verderop in dit hoofd

stuk besproken worden. We kunnen figuur 4.10 dan ook gebruiken om

correcties in de diverse looptijden aan te brengen, die we gemeten

hebben. Daar a1 deze metingen re1atief zijn ten opzichte van de

oscillatiefrequentie zonder objekt tussen de transducers, zijn we voora1

gei'nteresseerd in de verschillen in "Cd bij diverse frequenties. A1s ons
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meetgebied tussen de 10 en de 25 kHz ligt, zijn deze verschillen nooit

groter dan 1 f'sec. In het stuk rond de 6 kHz is de steilheid van de

figuur zo groot dat de uitkomsten niet erg betrouwbaar zijn.

Het voor ons interessante frequentiegebied ligt tussen de 10 en de

30 kHz. Als we met frequenties boven de 30 kHz gaan werken, dan

wordt de afstand tussen de beide transducers dermate klein, dat het

lastig wordt voorwerpen van enige dikte goed tussen de transducers

door te krijgen. We kunnen dit met de volgende berekening aantonen.

Stel dat er zich slechts water tus sen de transducers bevindt. Dan

geldt:
1

met f = oscillatiefrequentieosc
-C d = delaytijd in de elektronika

1. = afstand tussen de transducers

v = voortplantingssnelheid van geluid in water.w

Als we nu voor f 30 kHz invuilen, zien we uit figuur 4.10 dat -Cdosc
ongeveer 6,5 fA sec bedraagt. Als we V

w
op 1500 m/s stellen, dan

voIgt uit bovenstaande formule dat de transducerafstand 4,025 cm zal

zijn. Als we dan nog rekening houden met het feit dat de collimator

ca. 2,5 cm dik is, dan houden we ongeveer 1, 5 cm over voor een

objekt, Dit zal maar voor weinig voorwerpen voldoende zijn.

Als we in de formule voor f 10 kHz invullen, vinden we voor
11 osc

.(, ca. 14 cm, en bij een f van 7, 5 kHz ca. 19 cm. Dit laatste is
osc

bijna gelijk aan de maximale transducerafstand die met het gebouwde

mee.tsysteem haalbaar is.

De nu volgende paragrafen handelen over een aantal metingen

die met het meetsysteem aan verschillende objekten gedaan zijn.
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4.5 Metingen aan Diverse Zoutoplossingen

Met de meetopste11ing zoals die be schre ven is in hoofdstuk 3

zijn een aantal metingen gedaan aan diverse objekten. In deze para

graaf wordt de meting besproken aan een vat met NaCl-oplossingen

van verschi11ende concentraties. Het vat, dat de oplossingen bevatte,

is vervaardigd van een stuk perspex buis van 40 mm buitendiameter,

en 30 mm binnendiameter. Het had een lengte van 62,2 mm. Het is aan

beide zijden afgesloten met een dun vlies van laboratoriumhandschoenen

rubber. Verder zijn er twee perspex buisjes aan bevestigd, -een om het

vat te vu11en, en een voor de ontluchting van het vat. Ook zit er een

klem aan het vat om het aan een rail op te kunnen hangen (zie fig. 4.11).

Vooraan~ich~
1E-----6Z)lm""----~

ZUClal\2.ic..h~

LjqoMtn 30,0 mm

_..JIL.._-Mr--'---J._l.-..L.-..L.-J--.L..-.J-,"",,~r- Q fs ll.4i l: I'" i"".9~QZmz.J!'dZrJI'
'rubbel"')

fig. 4.11

De rail waa raan het vat wordt opgehangen bevindt zich boven de

waterbak. Aan deze rail is een ophangblok bevestigd, dat via een

wormoverbrenging langzaam met de hand over de rail verschoven kan

worden. Dit blok staat in verbinding met de loper van een potentio

meter. Als over deze potentiometer een vaste spanning wordt aange-
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bracht, is de spanning op de loper een maat voor de plaats van het

blok. De rail is zodanig opgesteld, dat we het vat in een richting

loodrecht op de verbindingsas van de twee transducers kunnen

verschuiven (zie figuur 4.12).

_I
2.ende","

c.ollirnc.lbor

.....
val: .....e.t"

'Z.OCo4t'opl~$i"..9

r/""'".... --
fig. 4.12

Om de invloed van de rubbervliezen te meten, is het vat eerst

gevuld met water uit de waterbak. Daarna is bij verschillende trans

ducerafstanden (en dus verschillende oscillatiefrequenties) de oscil

latiefrequentie zonder het vat tussen de transducers vergeleken met

die met het vat tussen de transducers. In geen van de gevallen is er

een verschil tus sen beide frequenties geconstateerd, zodat we mogen

conc1uderen dat de invloed van de rubbervliezen verwaarloosbaar

klein is.

Vervolgens is het vat gevuld met een zoutoplos sing (NaCl) van

bepaalde concentratie. Daarna werd een transducerafstand ingesteld,

en de bij die afstand optredende oscillatiefrequentie genoteerd.

Vervolgens werd het vat tussen de transducers door geschoven, en

gedurende de gehele periode dat het vat zich tussen de transducers

bevond, werden de optredende oscillatiefrequenties genoteerd. Als

het vat weer tussen de transducers uit was, werd nogmaals de IIvrije ll

oscillatiefrequentie genoteerd, ter controle dat deze gedurende de

tijd dat de meting geduurd had niet verlopen was door stoten, tempe-
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ratuursverandering of andere externe oorzaken. Deze meting is voor

elke zoutconcentratie waaraan gemeten is 4 maal herhaald, bij telkens

andere transducerafstanden.

We kunnen nu de voortplantingssnelheid van het geluid in de zout

oplossing op de volgende wijze berekenen. Voor de oscillatiefrequentie

met de zoutoplossing tussen de transducers geldt:

1

f = -r' +.,. +-r-'z ""w V z &..od

waarin f - oscillatiefrequentie met vat tussen transducersz
-r;' - looptijd in water tussen vat en transducersw
"t. - looptijd in zoutoplossingz
-,;'d - delaytijd in elektronika bij osc. freq. f z

(4. a)

Bovendien geldt: l,-d
-C:' =---

w v
w

d
=-

(4. b)

(4. c)

met 1,- afstand tus sen de transducers

v - geluids snelheid in wate rw
d - lengte van het vat
V,z - ge luids ~"e.lheid in z.o'-t~opIass i 1"\.9

De "vrije" oscillatiefrequentie f , dus zonder het vat tussen de
o

transducers, is gelijk aan:

1
(4. d)

met l:'d- delaytijd in de elektronika bij osc. freq. f
o

We kunnen (4. a) nu schrijven als:

f 1= ce -d)/v + d/v 7;'z +w z d

oftewel
"

f 1= d +~ +
,

z 1
- l:d -V- t::

dT v
0 w z

(4. e)

(4. f)
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(4. g)d

(1... - .!...) - (1;' - r:') + ~
f f d d v

z 0 w

v = ------------
z

Hieruit voIgt:

De waarde van dis bekend (62,2 mm), en de geluidssnelheid in water

v is voor verschi11ende temperaturen ook nauwkeurig bekend. Dew
waarden van f en f meten we, en met behulp van figuur 4.10 bepalenz 0

we de bij deze frequenties behorende L;~ resp. -r::d . Dan hebben we

a11e gegevens v te bepalen.
z

In tabel 4.1 zijn de resultaten van deze meting weergegeven. De

waarden zijn de gemiddelden over de genoemde 4 metingen bij dezelfde

temperatuur, maar verschi11ende transducerafstand. Onder de zout

concentratie in promi11e wordt ve rstaan het aantal grammen gedehy

drateerd NaCI per 1000 gram oplossing.

T ( °C) Zoutconcentratie v gemeten v theor.
z z

%0 (m/s) (m/s)

22,1 120 1617 ±1 1622,3

(v =1488 ~) 160 1655 ±1 1667,0w s
200 1692 ±1 1711, 8

240 1733 ±1 1756,6

26,8 120 1627 + 1 1629,6

(v =1501!¥) 160 1666 ±1 1672,Sw s
200 1703 ±1 1715,4

240 1742 ±1 1758,3

Tabel 4. 1

v en v theoretisch zijn bepaald met behulp van de formule (zie lit. 28):w z

v = 1449,2 + 4,6 T - 0,055 T
2 + 0,00029 T

3

+ ( I, 34 - 0,01 T) ( S - 35 ) (4. h)
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waarin T: temperatuur in graden Ce1cius

5: zoutconcentratie in promi11e

(0~T,=35)

( 0 ~ 5 ~45)

Voor de berekening van v is 5 gelijk geste1d aan nul. De waarden
w

van v en v theoretisch zijn uitgezet in een grafiek (figuur 4.13). Hetz z
blijkt dat de gemeten waarden van v op een fraaie rechte lijn liggen,

z
wat een redelijk vertrouwen in de meting geeft. Twee dingen vallen

echter op aan de grafiek:

a) de richtingscoEHficH~ntvan de gemeten v -lijnen is k1einer danz
die van de bijbehorende theoretische lijn.

b) de gemeten waarden liggen lager dan de bijbehorende theoretische

waarden.

Bovendien blijkt dat, a1s we de lijnen voor de gemeten v extrapo1erenz
naar een concentratiewaarde van 0 '%o(dus naar v ) dat we hoger uit

w
komen dan de v -waarde waar we van uitgegaan waren. Bij een tem

w
peratuur van 22,1 °c resp. 26,8 °c vinden we 1500,9 m/s resp.

1511,7 mis, terwij1 we uitgegaan waren van 1488 m/s resp. 1501 m/s.
Hieruit voIgt dat we voor dergelijke hoge concentraties formu1e

(4. h) niet meer mogen gebruiken. Een mogelijke verk1aring voor de

loop van de beide gemeten lijnen is de stelling dat boven de 45 %0 de V~

niet meer exact lineair toeneemt met de concentratie, maar iets

minder, zodat een flauwe kromming optreedt en de figuur nadert tot

een andere rechte met een iets k1einere richtingscoEHficient.

De beide gemeten lijnen vo1doen aan de vergelijking:

v z
=v + ,285,1

w T + ( 1,0036 - 0,0016 T) 5 (4. i)

waarin v de sne1heid in water is, bepaa1d m. b. v. vergelijking (4. h)
w

met 5=0.

Over de a1gemeenheid van deze formu1e durf ik geen uitspraak te

doen, daar de constanten in vergelijking (4. i) bepaa1d zijn door uit te

gaan van slechts twee lijnen, en er voor elk paar snijdende lijnen weI

een kloppende set te vinden is. Het is echter een zeer tijdrovende zaak

om bij diverse constante temperaturen v a1s functie van 5 te bepa1en.
z

Deze tijd ontbreekt mij he1aas. A11een de ten opzichte van vergelijking

(4. h) opgenomen correctieterm 285, liT is interessante Deze gaf voor
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beide tempe raturen een juiste aanpassing aan -de gemeten lijn.

Ter illustratie van hoe een projektie eruit zou kunnen zien, is

in de bij1agen een registratie op een X-Y recorder van een van de

metingen bijgevoegd (zie bij1age III).

4.6 Metingen aan diverse perspex p1aatjes

De 1aatste paragraaf van hoofdstuk 2 is gewijd aan een beschouwing

over de theoretisch haa1bare reso1utie van het systeem. Om nu na te

gaan of inderdaad een dikte van slechts enke1e mm goed f1 gezien"

worden, mits de voortp1antings sne1heid in het onde rzochte mate riaal

sterk genoeg verschilt van die van water, zijn enige metingen gedaan

aan e en aanta1 pe rs pex p1aatj e s van ve r s c ~il1ende dikte.

Omdat ge1uid zich in vaste stoffen niet alleen voortp1ant door

longitudina1e trillingen, maar ook met andere trillingsmodes, is het

meten van de voortp1antingssne1heid in deze stoffen geen eenvoudige

zaak. Ook dingen a1s de vorm en de grootte e. d. spe1en bij deze

meting een rol.

De metingen zlJn op nagenoeg identieke wijze uitgevoerd a1s de

metingen aan de zoutop1ossingen, en ook zijn de meetresultaten op de

zelfde wijze verwerkt. Een te meten p1aatje werd aan de rail opgehan

gen en ve rvo1gens in een richting loodrecht op de verbindingsas van de

transducers tussen deze doorgeschoven. ( zie figuur 4.14)

ze,.,de.r
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Eerst is weer de IIvrije ll oscillatie£requentie £ genoteerd,
o

ve rvo1gens wordt het p1aatje 1angzaam tus sen de transducers doorge-

schoven, waarbij te1kens (ongeveer om de twee sec.) de oscillatie

£requentie genoteerd wordt. Als het p1aatje weer gehee1 tussen de

transducers uit is, wordt £ nog eens gecontro1eerd, om te zien o£
o

deze niet ver10pen is. Voor ieder p1aatje is de meting 4 maa1 herhaa1d.

Voor p1aatjes van een viertal diktes zijn de meetresultaten in tabe1 4.2

weergegeven. Om duidelijk de verschillen te kunnen overzien in de

metingen onderling, zijn aIle metingen a£zonderlijk weergegeven, en

niet zoa1s in de vorige paragraa£ het gemidde1de van de vier metingen.

De voortp1antingssne1heid is weer uitgerekend met de £ormu1e:

d
v - p

p - (I/£ - 1/£ ) - ( "t:.d' - 1:) + d Ivo pup W

waarin v - de voortp1antingssne1heid van ge1uid in perspex
p

£ - de oscillatie£requentie met perspex p1aatje tus sen de
p

transducers

"l:d- de1aytijd in de e1ektronika met perspex p1aatje tussen de

transducers

d - dikte van het perspex p1aatje.
p

Een literatuurwaarde voor de ge1uidssne1heid in perspex is 2680 m/s.
We zien uit tabe1 4.2 dat de uitkomsten van de metingen aan een

p1aatje onderling sterker gaan verschillen, naarmate het p1aatje dunner

is. Kleine a£wijkingen in diverse variabe1en gaan dan re1atie£ een

grote ro1 spe1en, t. o. v. dezelfde a£wijkingen (abso1uut) in een dik

p1aatje, zoa1s bijvoorbee1d:

een verschil van 1 Hz op de teller gee£t bij een p1aatje van 1 mm

dikte een sne1heidsverschil van 20-50 mls. Ret is niet mogelijk

binnen redelijke meettijd met de gebruikte tellers de oscillatie

£requentie nauwkeuriger dan op 1 Hz te bepa1en. Bij het p1aatje

van 20 mm geeft het verschil van 1 Hz een sne1heidsvariatie van

1 - 4 m/s.
een variatie in de dikte van de p1aatjes van ca. 0,05 mm gee£t bij

een p1aatje van 1 mm een £out in de berekening van de ge1uids

sne1heid van ca. 50 mls. Bij een p1aatje van 20 mm dikte is dit

ca. 6 m/s.
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T = 21,5 °c
v =1486,2 m/sw

d f f vp 0 p p
(mm) (Hz) (Hz) (mis)

10013 10039 ± 2 2410 + 120

1,00 12507 12550 + 4 2510 + 170

15012 15072 + 2 2450 + 55

17527 17605±10 2440 ± 180

10008 10097 ± 2 2820 ± 160

2,80 12511 12652 + 3 2850 + 55

15120 15325 + 3 2830 + 37

17497 17769 + 4 2800 + 36

9905 10154 ± 3 2766 + 28

8,05 11861 12220 + 2 2767 + 13

15767 16401+3 2743 + 10-
18130 18975 ± 3 2747 + 8

9727 10356 + 2 2788 + 8

20, 10 11129 1I960 ± 3 2787 + 8

14883 16411 ± 2 2788 + 3

18588 21018 + 3 2782 + 3

Tabe1 4.2

het is zeer de vraag of de struktuur van het perspex overal in het

p1aatje identiek is,. zodat, beha1ve tussen de p1aatjes onderling,

ook in het p1aatje zelf de voortp1antingssne1heid niet ove ra1 het

zelfde is. Bij dikkere p1aatjes za1 dit niet-homogeen-zijn door de

dikte van het p1aatje weer wat worden uitgemidde1d over de gehe1e

p1aat, zodat de variaties hier minder frappant zijn.

Uit de meting blijkt wei dat we de bepaling van de ge1uidssne1heid

inderdaad nauwkeuriger kunnen doen als we de afstand tussen de trans

ducers k1einer maken (hogere osci11atiefrequenties uit se ries van vier).
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We zien ook dat we dunne voorwerpen goed kunnen waarnemen,

mits de voortplantingssnelheid hierin groot genoeg is ten opzichte van

water. WeI moe ten we bij voorwerpen die dunner zijn dan enkele

millimeters, voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over de

exakte voortplantingssnelheid, vanwege de grote relatieve fout, die

door de nauwkeurigheid van de teller helaas onvermijdelijk is.

4. 7 Meting van Lage Voortplantings snelheden

De bundel van de zendtransducer is geen smalle rechte bundel,

maar hij waaiert naar buiten uit. Ook het "blikveld" van de ontvanger

is vrij breed, zodat het zeker bij tamelijk kleine objekten goed moge

lijk is, dat behalve golven die door het objekt heen gaan, ook golven

de ontvangsttransducer bereiken die om het objekt heen gegaan zijn

(zie figuur 4. 15).

fig. 4. 15

Ais de demping die optreedt in het objekt niet al te groot is t. o. v.

die in het omringende medium, dan heeft het deel van de bundel dat

rechtdoor gaat, en dus via het objekt de ontvanger bereikt, de grootste

ene rgieinhoud.

Tot nog toe was de voortplantingssnelheid van' galuid.in de objek

ten waaraan gemeten is, groter dan die inhet omringende medium,

water. Ret rechtdoorgaande signaal bereikte dus ook steeds eerder

de ontvanger, dan het signaal dat de ontvanger eventueel"buitenom"
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bereikte.

Gesteld nu, dat we een situatie hebben, zoals geschetst in figuur 4. 15,

maar nu met een geluidssnelheid in het objekt, die kleiner is dan die

in het omringende medium. De demping in beide stellen we van dezelfde

grootteorde. Nu rijst de vraag, op welk signaal de transducer reageert,

op het signaal met de grootste vermogensinhoud(de rechtdoorgaande

bundel) of het signaal dat het snelste de ontvanger bereikt (dit is nu

het gedeelte van de bundel dat "buitenom" de ontvanger bereikt).

Daar de meeste eenvoudig verkrijgbare stoffen een voortplantings

snelheid hebben die groter is dan die in water, of anders een veel

grotere dempingscoEHfici~nt, ligt het voor de hand een andere stof,

met een hoge voortplantingssnelheid, als omringend medium te nemen.

Om dit te verwezenlijken is een zeer dikwandig vat van perspex ver

vaardigd, met dusdanige afmetingen dat het onwaarschijnlijk is dat een

deel van de geluidsbundel "bui tenom" de ontvanger bereikt. In dit vat

bevindt zich een smalle cilindervormige holte, die met vloeistof

gevuld kan worden. Het vat is geschetst in figuur 4. 16.

"_---r-i:l~-----~[ 1.....,\ __

I I
I I
I . I

, IE=-----SCJ, 'SO h7m---71

fig. 4. 16

De stippellijnen in figuur 4. 16 geven de lijmvlakken aan, waar de

deksels op het vat gelijmd zijn. Deze deksels bestaan uit plakken
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perspex uit dezelfde staaf afkomstig als de romp van het vat. Ze ZlJn

op de romp gelijmd met chloroform, zodat we een fraaie, naadloze

verbinding krijgen, die geen hinder oplevert voor een geluidsgolf. In

het vat zit ten twee kleine openingen, een om het vat te vullen, en een

om het te ontluchten. Deze openingen kunnen afgesloten worden met

een M-4 boutje.

Om een eerste indruk te krijgen, waar het systeem op reageert,

werd de holte gevuld met water. De uitvoering van de meting gebeurde

analoog aan die van de metingen in de paragrafen 4.5 en 4.6. De

lengteas van het vat was evenwijdig aan de transduceras (zie fig. 4. 17).

fig. 4. 17

Vanwege de grote totale demping van het vat moest bij deze meting

het gebruik van de collimator achterwege blijven, daar de ca. 20 dB

extra demping die de collimator geeft net teveel was om nog nauwkeu

rig te kunnen meten.

Het bleek dat de frequentie omhoog sprong, zodra de dikke wand

van het vat tussen de transducers in kwam. Als we het vat verder door

schoven, zodat de holte met water tussen de transducers kwam, sprong

de frequentie omlaag, om als de holte weer tussen de transducers uit

was opnieuw omhoog te springen. Als het vat geheel tussen de trans

ducers uit was, viel de frequentie weer terug naar de waarde van de

"vrije" oscillatiefrequentie. We zien uit dit resultaat dat het systeem
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reagee rt op de rechtdoorgaande bundelo

Daar perspex (medium) echter vee1 sterker dempt dan water

(objekt), is de meting herhaa1d met wonderolie in de holte i. p. v.

water. Wonderolie heeft n.lo een 1age voortp1antingssne1heid, en een

vrij hoge dempingscoefficient (v~1500 m/s; 0'z,0,95 dB/em. MHz).

Hie rdoor ......ve rschilt de demping in de holte met wonde rolie nie t a1 te

vee1 van die in het pe rspex (0' Z 2,0 dB/ern. MHz). Ook hier reageerde

het systeem op de rechtdoorgaande bundelo

We kunnen nu de voortp1antingssne1heid in de v1oeistof die de

holte opvult, a1svo1gt berekenen. Er ge1dt:

f - 1
h -"'l; + "'{; + v + -c.."w phd

waarin fh - de oscillatiefrequentie met holte met v1oeistof tussen de

transducers.

"'C - looptijd in het water tussen de transducers en het vat
w

"C - looptijd in perspex tussen water en holte
p
~ - looptijd in holte met v1oeistof

"Cd- looptijd in e1ektronika bij frequentie fh ( bepaa1d met be

hu1p van figuur 4. 10).

In een bewijs dat ana100g loopt aan de afleiding van formu1e 4. g kun

nen we nu aantonen dat

_ h
v h - (l/f -I/f ) - ( t:: 11_ -r:: ) + h/v )

h P d d p
(4. j)

waarin v h - de ge1uidssne1heid in de v1oeistof in de holte

h - de 1engte van de v1oeistofko1om (holte)

f - oscillatiefrequentie met alleen water en perspex, dus
p

de dikke wand, tussen de transducers.

"l:d - de1aytijd in de e1ektronika bij f
p

(m. b. v. fig. 4. 10)

v - voortp1antingssne1heid van ge1uid in perspex.
p

De meetresultaten en de berekeningen hieruit van v
h

en v p (met for

mule 4. g) vindt u in tabe1 4.3.
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stof f f f
h v v h0 p p

(Hz) (Hz) (Hz) (m/s) (m/s)

water 10500 13585 11358 2758,3 1489,2

wonderolie 10500 13585 11370 2758,3 1494, 1
I

T = 22, 1 °c v (theoretisch) = 1488,0 m/s
w

Tabel4.3

Een literatuurwaarde voor de geluidssnelheid in wonderolie is

1500 m/s (zie lit. 9), zodat we dit resultaat bevredigend mogen

noemen.

De conclusie die we uit bovenstaande metingen mogen trekken is,

dat het systeem zich instelt op de bundel met de meeste energieinhoud.

Van de meting aan wonderolie is ook een registratie gemaakt met

behulp van een X-Y recorder. Deze kunt u vinden in bijlage III.
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5 SLOTBESCHOUWING

In deze slotbeschouwing wil ik een aantal punten op een rij zetten,

die uit de metingen als eindresultaat naar voren komen. Tevens wil

ik hier een paar ideeen naar voren brengen, die bij een eventuele

voortzetting van het onderzoek mogelijk tot een verbetering van de

resultaten kunnen leiden.

Bij de bepaling van de oscillatiefrequentie is telkens gebruik

gemaakt van een nuldoorgangen-teller. Bij een oscillatiefrequentie

van 10 kHz en een meettijd van 100 msec. betekent dit, dat de

teller 2000 nuldoorgangen telt. De teller zal dit tot op een nul

doorgang nauwkeurig kunnen bepalen. Dit betekent dat de teller

dan hoogstens een nauwkeurigheid haalt van 0,5 promille. Daarom

moe ten we e rvoor zorgen, als we voor de hele meting een nauw

keurigheid van 1 promille willen halen, dat we de oscillatiefre

quentie hoger maken dan 10 kHz~' daar de overige meetonnauwkeu

righeid ook zeke r 0,5 promille bedraagt.

Afgezien van deze beperking was het bij de verschillende zout

oplossingen mogelijk de voortplantingssnelheid binnen enkele

promilles nauwkeurig te bepalen. Bij vaste stoffen zoals perspex

stuitten we op grote variaties in de meetwaarden. Deze variaties

zijn waarschijnlijk terug te voeren op inhomogeniteiten in het

perspex.

Het blijkt inderdaad mogelijk om met het systeem dunne voor

werpen waar te nemen, :rn.its de voortplantingssnelheid daarin

behoorlijk verschilt met die in water. We moe ten echter weI

voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over de exakte

voortplantingssnelheid van geluid in die voorwerpen, daar kleine

afwijkingen in materiaaleigenschappen relatief grote meetafwij

kingen geven. Als de voorwerpen wat dikker zijn, wordt de

meting allengs nauwkeuriger.
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Het systeem stelt zich in op de geluidsbundel die de grootste

energieinhoud heeft, ongeacht of de voortplantings snelheid in dat

gedeelte van de bundel het grootst of het kleinst is. Normaal

gesproken is dit het rechtdoorgaande deel van de geluidsbundel

zodat we aan objecten kunnen meten waarin de geluids snelheid

hetzij groter, hetzij kleiner is dan die van het omringende medium.

Mits we een grote modulatieindex gebruiken (een m van 20 a 30),

blijven de schommelingen in de oscillatiefrequentie, die ontstaan

onder invloed van reflekties, binnen zeer beperkte grenzen (± 5 Hz

bij een oscillatiefrequentie van ca. 12 kHz).

Het gebruik van de collimator werkt bevorderend bij het verkrij

gen van scherpe overgangen van de ene oscillatiefrequentie naar

de andere. Met behulp van de collimator kunnen we een scherpere

plaats/grootte bepaling van het objekt doen, dan zonder gebruik

ervan. Een nadeel is dat het gebruik van de collimator het geluid

ca. 20 dB extra dempt.

Een idee om het systeem mogelijk te verbeteren is een poging

te doen om de delaytijd in de elektronika constante r te krij gen. Deze

zou dan in de diverse berekeningen wegvallen, wat een simpeler

berekening geeft.

Een ander idee is ontstaan uit het anders beschouwen van het door

de blokgolf gemoduleerde hoogfrequente signaal. De frequetie van dit

signaal springt als het ware heen en weer tussen twee waarden, een

wat hoge r dan de centrale frequentie, de ande re wat lage r dan de cen

trale frequentie. In principe zouden we de sprongen ook plaats kunnen

laten vinden tussen de draaggolffrequentie zelf, en 0 Hz. Een en ander

is bijvoorbeeld te realiseren met een schakeling als geschetst in fig. 5. 1.

Als de schakelaar 5 gesloten is, zendt transducer A geluid uit. Nu

moeten we in de ontvanger een schakeling bouwen, die ervoor zorgt dat,

zodra transducer B signaal ontvangt, de schakelaar 5 geopend wordt,

waardoor A ophoudt met zenden. B ontvangt, ten gevolge van de looptijd,

nog een tijdje signaal. Zodra B niets meer detekteert, wordt S weer
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~II 11 O"'~VQ"~er
I
I A B

..,
"

s

fig. 5. I

gesloten, waardoor A weer begint te zenden. De schakelfrequentie

bevat dan de informatie over de Iooptijd. We bereiken op deze manier

een aantal dingen:

We kreeren een zeer grote modulatiediepte.

We hebben geen P. L. L. meer nodig, slechts een eenvoudige

detektieschakeling en wat digitale schakelingen, zodat de deIay

tijd waarschijnlijk een stuk kleine r en bovendien constante r

zal zijn.

We hoeven alleen maar te kijken naar weI of geen signaal. We

hebben dus maar een frequentie nodig, in plaats van een vrij brede

band. Dit betekent dat we het systeem optimaal kunnen afstemmen,

zodat het waarschijnlijk veel gevoeliger zal zijn dan het huidige

meetsysteem.
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Geluidssnelheid in zuiver water als funktie van T.

Uit de literatuur zijn een aantal formules bekend om de voort

plantingssnelheid van geluid in zuiver water te berekenen (zie lit. 28,

29, 30). Bij de berekeningen van de voortplantingssnelheid uit de

verkregen meetwaarden zijn we, mede omdat deze formule zich ook

leent voor berekeningen aan zoutoplossingen, telkens van de volgende

formule uitgegaan:

v t =1449,2+4,6T-0,055T
2

+0,00029T
3

wa er
- 35 ( 1, 34 - 0, 0 1 T).

In deze formule stelt T de temperatuur voor in ~raden Celcius,

( O~T '35). In onderstaande tabel zijn voor een aantal temperaturen

de volgens deze formule uitgerekende bijbehorende geluidssnelheden

weergegeven.

Temperatuur Geluidssnelheid

(OC) (m/s)

15 1465,2

16 1468,6

17 1472,0.
18 1475,3

19 1478,5

20 1481,6

21 1484, 7

22 1487,7

23 1490,6

24 1493,4

25 1496,2

26 1498, 8

27 1501,6

28 1504, 1

29 1506,7

30 1509, 1
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De voortp1antingssne1heid van ge1uid in diverse

mate ria1en.

Overgenomen uit: "Physical principles of Ultrasonic diagnosis"

door P.N. T. Wells (lit. 9).

Materiaa1 Gem. voortpl. sne1heid

(m/s)

Lucht 331
-

Kwik 1450

Water 1480

Wonderolie 1500

Po1ythene 2000

Perspex 2680

Messing 4490

Aluminium 6400

Vet 1450

Waterachtig

ooglichaam 1500

G1asachtig

ooglichaam 1520

Menselijk weef-

se1 gemidde1d 1540

Hersenen 1541

Lever 1549

Nier 1561

Milt 1566

B10ed 1570

Spier 1585

Ooglens 1620

Pijpbeen 4080
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BIJLAGE III

Projekties van het vat met een zoutoplossing van 240 ~DO ,

en van het dikwandige vat met' wonde rolie

De projektie die u op.figuur' tIla ziet, is gemaakt door aan een

X-Y recorder de signalen aan te bieden, die van de FVC en de loper

van de potentiometer van de rail afkomen.

De spanning over de potentiometer is zodanig dat een verplaatsing

van het ophangblok langs de rail over 1 em, een verplaatsing gee£t van

3 em van de pen van de sehrijver, als deze is ingesteld op 100 mV/em.

Deze spanning is op de X-ingang aangesloten.

De spanning van de FVC was ingesteld op 10 V,· bij een ingangs

£requentie van 20 kHz, d. w. z. op 0,5 V /kHz. De Y-ingang van de

sehrijver was ingesteld op 250 mV/em, dus als we de spanning van

de FVC hierop aansluiten krijgen we een gevoeligheid van 500 Hz/em.

Bij de registratie was ook een £requentieteller aangesloten. Deze

gat aan dat de "vrije" oscillatie£requentie £ gelijk was aan 14000 Hz,
o

en die met het vat met zoutoplossing tussen de transducers 15245 ± 5 Hz.

We kunnen nu weer met £ormule 4. g de voortplantingssnelheid van

geluid in de zoutoplos sing bepalen.

d
v z = (l!£ - l!£ ) - ("'Cd' - -Cd) + d!vz 0 w

(4. g)

De temperatuur bij deze meting was 22,0 °C, zodat we v kunnen
w

uitrekenen met £ormule 4.h, met daarin 5=0. Hieruit voIgt dat

v w = 1487, 7 m/s. De lengte d van het vat is 62, 2 mm, ""C den -Cd

zoeken we op m. b.v. £iguur 4.10. We vinden resp. 6,26 en 6,20 sec.

Dan voIgt voor v , als we dit alles invullen in 4. g:z

v = 1732 m/s
z

Voor de verdere interpretatie van de projektie zij nog gegeven dat

de buitendiamete r van het vat 40 mm, en de binnendiamete r 30 mm

is.
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Op figuur IIIb ziet u een registratie (projektie) van de meting

van paragraaf 4. 7 aan het dikwandige vat, gevuld met wonderolie.

De instellingen van de FVC en van de X-Y recorder zijn dezelfde als

bij de registratie op figuur IIIa.

Voor de duidelijkheid is hieronder nogmaals een schets met

maten gegeven van het dikwandige vat. De wat groffe overgangen op de

registratie bij de frequentiesprongen zijn mede een gevolg van het feit

dat bij deze meting geen gebruik gemaakt kon worden van de collimator.

« ;:J 1:;;1
I :1
I I
I I
I I
I I

I I
I I
I I
I I

I

41)30 W1fl?

10,S'o mmI'" ,

IS',Omm

1E----S"o,lS'"mm---~

fig. 4. 16
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BIJLAGE IV Motivatie van componentkeuze, afrege1ingen en

schema's van de schakelingen~

'''~ ::c:o
''''W8,."li~ I C

I

I

)

0----__--.l

Dan ge1dt voor f en:S. n

De ontvanger

Het schema van de versterker/begrenzer is afkomstig uit lit. 17.

Het schema van de demodulator is een applicatie uit lit. 16, met

enke1e aanpassingen. (zle ook lit. 26~ 21)
Voor de P. L. L. ge1dt, dat deze het beste werkt a1s de dempings

faktor >ligt tussen de t V2' en 1. De dempingsfaktor is o. a.

afhankelijk van de RC-tijd van het 1aagdoor1aatfilter, en van de

versterkingsfaktor K van de V. C. O. Ook de bandbreedte f van
o n

de P. L. L. is mede van deze twee faktoren afhankelijk. We

beschouwen nu een filter dat de vo1gende configuratie heeft:

R,

met bij de NE 562: K
d

= 1.5 V /rad.

K = 2 f rad/V. sec.o 0

f = V. C. O. -frequentie (hier dus 4 MHz)
o

R 1= 6 kOhm

Met Rz= 680 Ohm en C=l nF vinden we: '3 =0.84; fn =378 kHz.

Bij deze waarden werkte de P. L. L. goed voor ons doe!. A1s we

de P. L. L. willen aanpassen voor andere frequenties moeten we

om een geschikte combinatie van Rz en C te vinden. de nieuwe

frequentie f invullen in K • Ook moeten we dan de V. C. O. -
o 0

afstemcondensator aanpassen (zie lit. 16). Het gerealiseerde

schema vindt u op pagina 100.
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Het terugkoppelgedeelte

Het schema van het terugkoppelgedeelte vindt u op pagina 103

Voor het afregelen van de schakeling beschouwen we onder

staande figuur. Deze geeft een gedeelte weer van de print-layout.

reS"

We sluiten het meetsysteem aan volgens het blokschema van

hoofdstuk 3. We draaien vervolgens aan potmeter PI tot er op

het scherm van de oscilloscoop een mooie blok te zien is, en we

gaan na of dit de grondtoon is door de blokfrequentie te relateren

aan de transducerafstand. Ais het de grondtoon blijkt te zijn,

proberen we het systeem uit deze frequentie te laten springen

door de geluidsbundel te verstoren met b. v. onze hand. Lukt het

niet om het systeem blijvend op een andere frequentie dan de

grondfrequentie te laten oscilleren, dan staat potmeter PI goed

afgesteld. Lukt dit weI, dan draaien we net zo lang aan PI tot

we zien dat de frequentie naar de grondfrequentie springt. Dan

proberen we het systeem opnieuw te verstoren, enz., enz ••

Met potmeter P z kunnen we de amplitude van de blok regelen.

De frequentie-spannings omzetter.

Het schema van de FVC vindt u op pagina 103, bij dat van het
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terugkoppelgedeelte. De hierin genoemde onderdelen Cl' C 2 , R l en RJ.
zullen hier kart besproken worden.

a) De one-shot condensator.

Voor de capaciteit van C 1 geldt:
-5 -11

C 1 =3, 3 x 10 I f - 3, 0 x 10 fa radmax

waarin f de hoogste ingangsfrequentie voorstelt, die we willenmax
kunnen meten.

b) De integratiecondensator

Deze is een functie van de maximaal te detecteren frequentie,

volgens:

C 2 = 10-4If farad (1000 pF minimaal)
max

c) R l bepaalt de grootte van de stroom die de integratiecondensator

belast. Met RJ. kan deze stroom afgeregeld worden (potmeter P 3

op de print-layout).

Het afregelen van de FVC gebeurt op de volgende wijze:

1. Leg een ingangs-frequentie aan die een uitgangsspanning van

0,001 maal de volle uitslag teweeg brengt.

2. Regel dit af door potmeter P 4 te verdraaien.

3. Leg de ingangsfrequentie aan die de volle uitgangsspanning moet

geven.

4. Regel potmeter P 3 zo bij, dat deze spanning de juiste waarde heeft.

5. Herhaal de stappen 1 tim 4.

Voor uitgebreidere gegevens verwijs ik naar lit. 18, pp. 5-186 e. v •.

ad pag. 103:

IC 1 2 3 = CA 3140, ,
IC4 , 5 == 4011

IC 6 = VFC 32
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BIJLAGE V
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Soortelijk gewicht van zoutoplossingen van diverse

concentraties.

Van onderstaande tabel is gebruik gemaakt bij het bepalen van de

zoutconcentraties van de bij de metingen van paragraaf 4.5 gebruikte

oplos singen. De tabel is ove rgenomen uit de "Inte rnational Critical

Tables, Vol. 2". De concentratie in promille wi! zeggen het aantal

grammen gedehydrateerd NaCI per 1000 gram oplossing. De waarden
o

gelden voor een temperatuur van 20 C.

Concentratie Soortelijk Gewicht

(promille) (g/cm
3

)
....

50 1,03405

60 1,04131

70 1,04860

80 1,05594

90 1,06332

100 1,07074

110. 1,07821

120 1,08572

130 1,09329

140 1,10090

150 1,10857

160 1, 11630

170 1, 12409

180 1,13193

190 1, 13984

200 1, 14782

Z10 1,15586

220 1, 16397

230 1, 17215

240 1, 18040

250 1, 18873
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