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Samenvatting.

In dit verslag- wordteen onderzoek beschreven naar de mogelijk

heden de bandbreedte en het rendement van piezoelektrische

transducers voor gepulst ultrabeluid te optimaliseren.

Met behulp van modellen waarmee het gedrag van piezo

elektrische materialen beschreven kan worden en de toepassing

van de theorie van de kettingmatrices en de transmissielijn

theori~ worden analytisc~e uitdrukkingen voor de overdrachts

functie en de inr:angsimpedantie van piezoelektrische transducers

afgeleid als functie van de relevante materiaaleigenschappen

en de impedanties waarmee de elektrische en de akoestische

poort zijn afgesloten.

Er worden criteria gegeven voor het ontwerpen van een transducer

en de consequenties daarvan voor de prestaties.

Met behulp van een computer wordt het amplitude-spectrum en-

de responsie in het tijdsdomein berekend als het signaal

tweemaal de transducer doorlopen heeft.De ovcreenkomst tussen

de theoretisch berekende responsie en de in de praktijk gemeten

responsie is zeer goed • De invloed van het akoestische veld

wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Met de ontwikkelde prograrnmatuur is het mogelijk de prestaties

van een bepaalde transducer a priori te bepalen en gericht te

zoeke~ naar een ontwerp dat aan de gestelde criteria van een

bepaalde toepassing voldoet.

Ten slotte wordt de praktische bruikbaarheid van een nieuwe

excitatiemcthode,de compens2tcd sine-wave excitationtonderzocht.
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Summary•.

This report describes an investigation to the possibilities

to increase the bandwidth and the efficiency of piezoelectric

transducers for pulsed ultrasound.

With model~ to describe the behaviour of piezoelectric materials,

the application of the theory of chainmatrices and transmission

line theory,analytical expressions are derived for the transfer

function and the electrical impedance of piezoelectric trans

ducers as a function of the relevant material properties and

the impedances terminating the electrical and the acoustical

ports.

Criteria for the design and the consequences for the performance

of the transducer are given.

With a computer the amplitude spectrum and the response in the

time domain are calculated when the signal has passed the trans

ducer in both directions.

The similarity between the theoretical calculated response and

the in practise measur~d response is very good.,

With the developed software it is possible to determine the

performance of a certain transducerdesign and to search directly

for a design that meets the requirements of a certain application.

At last the usefulness in practise of a new excitation method,

the compensated sine-wave excitation,is examined.
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Inleiding.

Ultrageluid met frequenties van 1 tot 20 MHz, wordt met succes

toegepast in de medische diagnostiek.

Een korte akoestische drukgolf wordt met een transducer in het

te onderzoeken weefsel gestuurd waarna de echo's van die druk

golf uit het weefsel met de transducer worden ontvangen en ver

der bewerkt worden. Een echo ontstaat daar waar de akoestische

impedantie van het weefsel een discontinuiteit vertoont.

De akoestische impedantie wordt bepaald door de soortelij1ce

massa en de veerkracht van het weefsel.

Een weefselovergang veroorzaakt dUB in het algemeen een echo.

Uit de sterkte en het tijdsverloop van de echo's worden de aard

en de plaats van de weefselovergangen afgeleid.

Diagnose met ultrageluid onderscheidtzich van de diagnose met

rontgenstraling; ultrageluid is een longitudinale mechanische

drukgolf terwijl rontp:enstraling een transversale elektrome,g

netische golf is. Met de diagnose met rontgenstraling wordt de

transmissie door de verschillende i-leefsels gemeten. De verzwak

king is een functie van ¢l:e waglengte door het weefsel, het atoo/Tl

gewicht en de soortelijke massa het weefsel. Met ultrageluid

worden de reflecties aan weefsclovergangen gemeten waardoor met

name de dieptebepaling nauwkeurig kan zijn. Een bezwaar van

rontgenstraling, de accumulatie van het traumatiserend effect

dat een beperking vormt voor de totale stralingsdosis, geldt

niet of vee I minder voor ultrageluid. De mech?nische ~ncrgie is

bij diagnostische doses gerilw, <. 1DO rnw}m '1.

De apparatuur werkt real-time; de artsonderzoeker kan tijdens

het scannen direkt het beeldscherm zien en interpreteren.

Daarbij komt nog dat de prijs van ultrasone apparatuur een

orde lager is dan die van rontgenapparatuur.
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Op grond van het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat

de belangstelling voor ultrageluid zowel binnen als buiten

de medische diagnostiek sterk groeit.

De afgelopen jaren is op het biofysisch laboratorium van de

afdeling oogheelkunde van de Katholieke Universiteit van

Nijmegen onder leiding van Dr. Ir. J.M. Thijssen gewerkt

aan een ultrasone A-en B-scan voor toepassing in de oog

h~elkunde.C 1 :J
Ret A-beeld is het beeld waarbij op de vertikale as de

sterkte van de echo's wordt weergegeven en op de horizontale

as de tijd.Doordat de voortplantingssnelheid van akoestische

golven in weefsel bekend is, is de horizontale as tevens

een maat voor de diepte van de reflector.

De transducer blijft hierbij op een vaste plaats en de infor

matie is beperkt tot het gebied in de geluidsbundel.

Ret B-beeld wordt verkregen door de geluidsbundel evenwijdig

in een vlak te verschuiven.

De amplitude van de echo wordt omgezet in helderheid.

De vertikale as is een maat voor de positie van de geluids

bundel.Op deze wijze wordt een tomoiram verkregen van het

onderzochte weefsel.

1

A-scan
fig. 1.1

•

--
B-scan



De afbuiging van de geluidsbundel geschiedt met een roterend

spiegelstelsel zodat de uittredende geluidsbundel zich evenwijdig

in een vlak beweegt en de geometrische vervorming op de monitor

van het B-beeld van geen belang is.De geluidsbundel wordt ver

kregen met een gefoc~sseerde piezoelektrische transducer waarmee

elektrische energie in akocstiscrhe energie en omgekeerd omgezet

wordt.

De transducer wordt zowel in de zend- als in de ontvangstsituatie

toegepast.

Bepalend voor de kwaliteit van het beeld is het lateraal en axiaal

scheidend vermogen waar~ij in dit geval aan het axiaal scheidend

vermogen de hoogste eisen gesteld worden.Het scheidend vermogen

is de afstand waarop twee puntreflectoren van elkaar onderscheiden

kunnen worden. fig 1.2 •

Als criterium wordt de afstand tussen de -6 dB punten van de echo

van een puntreflector genomen zodat 2 puntreflectoren op het

scheidend vermogen dan een minimum geven van -3 dB.

Het lateraal scheidend vermogen heeft betrekking op 2 puntreflec

toren in een vlak L op de as van de geluidsbundel en het axiaal

scheidend vcrmogen heeft betrekking op twee reflectoren op de as

van de geluidsbundel.ln het algemeen worden deze vrijwel volledig

bepaald door de eigenschappen van de transduce~ als elektromecha

nische omzetter en het akoestische veld waarin zich reflectoren

bevinden.ln de praktijk is dit geen eenduidig criterium omdat de

vorm en het materiaal van de reflector een grote invloed heeft op

de echo evenals het ruisniveau en de verdere signaalverwerking •

8
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Het axiaal scheidend vermogen wordt bepaald uit de tijdsduur

tussen de -6 dB punten van de ontvangen echo en de voortplantings

snelheid van akoestische golven.

Voor een zo goed mogelijk axiaal scheidend vermogen moet de

ontvangen echo van een puntreflector zo kort mogelijk zijn en

het spectrum in het frequentie domein zo breed mogelijk zijn.

Piezoelektrische transducers zijn sterk frequentie-afhankelijk

en de impulsresponsie bestaat uit enkele trillingen met een be

paalde periode.

Er zijn in het algemeen twee wegen om dit te optimaliseren:

1) Het aantal perioden van de impulsresponsie minimaliseren.

De transducer krijgt een zo laag mogelijke Q-factor.

2)Bij een gelijkblijvend aantal perioden de tijdsduur van een

periode verminderen.De transducer krijgt een zo hoog mogelijke

resonantiefrequentie.

Hier wordt een grens gesteld door het verschijnsel dat bij toene

mende frequentie de demping van akoestische golven door biologisch

weefsel zeer sterk toeneemt; ongeveer 1 dB/em /MHz.

Ook de allerzwakste klinisch relevante echo's van achter het oog

moeten voldoende ver boven het ruisniveau liggen.

Aan de maximale energie voor de excitatie van de transducer zijn

duidelijke grenzen gesteld.

Op grond hiervan is ook het elektro-akoestische rendement van

essentieel belang.

Het is noodzakelijk dat de matching aan de "elektrische en de

akoestische poort zo goed mogelijk is.

De eigenschappen van bandbreedte en rendement zijn niet gelijk

tijdig te maximaliseren,verbetering van het ene heeft verslechte

ring van het andere tot gevolg.



In de praktijk zal er een optimum gevonden moeten worden

voor de resonantiefrequentie,de bandbreedte en het rendement\

voor een bepaalde toepassing.

De impulsresponsie voor het tweemaal doorlopen van de transducer

geeft dus een ondergrens voor het axiaal scheidend vermogen.

Een tweede ondergrens wordt gegeven door de eigenschappen van

het akoestische veld. Omdat de eigenschappen van het akoestische

veld al bepaald waren door constructie van het handstuk dat de

roterende spiegels bevat is hieraan minder aandacht besteed.
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2.1 Het pi~zoelektrische effect.

Pi~zoelektriciteit i~ een eigenschap waarbij mechanische krachten

uitgeoefend op een materiaal niet aIleen een mechanische ver

vorming ten gevolge habben maar ook het verschijnen van elektri

sche ladingen op de oppervlakten. CzJ
Omgekeerd veroorzaakt een aangelegde elektrische veldsterxte

niet aIleen oppervlakteladingen maar ook een mechanische ver

vorming.

Een vcrklaring hiervan wordt gegeven door het feit dat bij aIle

kristallen die pi~zoelektrisch zijn op grond van symmetrieover

wegingen het zwaartepunt van de positieve elektrische ladingen

niet samenvalt met het zwaartepunt van de negatieve elektrische

ladingen. Het kristal bevat dus een groot aantal elektrische di

polen. Dit heeft twee consequenties;

1) Een mechanische vervorming zal door een verandering van de

afstand van de zwaartepunten de grootte en richting van de

dipolen veranderen.

2) Als de ori~ntatie van de dipolen random is zal er macros

copisch weinig te merken zijn.

Heeft de orientatie van de dipolen een component in dezelfde

richting dan is het piezoelektrische effect macroscopisch dui

delijk rnerkbaar. fig. 2.1.1

Als de orientatie van de dipolen in dezelfde richting is dan

is het piezoelektrische materiaal gepolariseerd.

De polarisatie wordt verkregen door het materiaal onder in

vloed van een hoge elektrische veldsterkte te verhitten bo

ven de zgn. Curietemperatuur en vervolgens te laten afkoelen.

11



ongepolariseerd

piE~zoelektrisch

materiaal.

fig. 2.1.1

."

gepolariseerd

pH~zoelektrisch

materiaal.
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In het gepolariseerde materiaal treedt een elektrische veldsterk

te op als er een mechanische kracht wordt uitgeoefend en omgekeerd.

Met dit m~teriaal kunnen we elektrische energie omzetten in mecha

nische energie en omgekeerd.

Mechanische vervcrming wordt gegeven door compressie,waarbij de

richting van de uitgeoefende krachten evenwijdig is aan de lijn

door de aangrijpingspunten van die krachten, en door afschuiving

waarbij de richting van de krachten loodrecht staat op de lijn

door de aangrijpingspunten.
F

F

F
onbelast. compressie.

fig. 2.1.2

afschuiving.

De aard van de vervorming van piezoelektrisch materiaal bij het

aanleggen van een elektrisch veld voIgt uit de plaatsing van

de elektrodes waarmee het elektrische veld wordt uitgeoefend, de

richting van de polarisatie en de aard van het materiaal.

VOor niet piezoelektrisch materiaal is het verband tUBsen de elek

trische veldsterkte E en de dielektrische verplaatsing D gegeven

door:



Hierin is

....

de permittiviteit van het medium.
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Het verband tussen de druk T en de rek 5 voor niet piezo-

elektrisch materiaal wordt gegeven door:

Waarin s de compliantie is.

In pi~zoelektrisch materiaal is de relatie tussen de mechanische

grootheden T en .s en de elektrische grootheden o

en E nauwer.

Het pi~zoelektrische effect kan tot ui tdrukking gebracht "lorden

door invoering van 2 extra termen in (2.1) en (2.2).

E ES=S .T+d.

D _ d.Tt-E?E

Hierin is

sterkte en

E
s

T
E:

de compliantie bij constante elektrische veld-

de permittiviteit bij constante druk.

Op deze wijze worden twee grootheden uitgedrukt als functie

van twee andere grootheden.

d is de piezoelektrische constante.



In het totaal kan dit op zes verschillende manieren gedaan worden.

Er bestaan dus ook meerdere piezoelektrische grootheden.

Bovendien zijn de richtin~en van de elektrische veldsterkte, de

compressie en de afschuivingen niet noodzakelijk dezelfde.

'ledere piezoelektrische constante moet daarom voorzien worden van

twee indices die de richtingen van de elektrische grootheid en de
Q

mecr"mische grootheid aanduiden. (In de thickness-mode bv £. 33 )
Ret piezoelektrisch effect is hiermee gelineairiseerd wat in de

praktijk volledig acceptabel is.

14

De grootheid d is een maat voor de grootte van het piezoelek-

trische effect en is als voIgt gedefinieerd:

d::: ..22..1oE T
en

6 is een verandering die op macroscopische schaal klein

is maar op microscopische schaal groot is.

Met toepassing van de eerste hoofdwet van de thermodynamica

kan bewezen worden dat beide uitdrukkingen gelijk zijn. De eerste

hoofchrlet is:

GU=loS-rE5D+ 5Q. [3::]

(Ook in deze formule is T de druk en S de rek)

Hierin is u de inwendige energie en Q de van buiten

toegevoerde warmte aan het systeem.

Gezien de korte tijdsduur van de ultrasone trilling is het

realistisch te stellen dat de proces:':!en adiabettisch plaats

'linden.

Dit betekent dat:
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(2.6) wordt nu:

Als het piezoelektrische materiaal verliesvrij is betekent

dit dat

6U a

Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde hiervoor is dat

U een exacte differentiaal is waarvoor geldt:

6 EI 0 T\
OS T = Sn E

Waarmee bewezen is dat d in (2.4) dezelfde dimensie heaft

en even groot is.Met (2.3) is het piezoelektrische verschijn

scI beschreven als een lineair verliesvrij mechanisme.

Een belangrijke groatheid is het dimensielaze koppelgetal

k dat een maat is voor de omzetting van mechanische energie

in elektrische energic en omgekeerd.

-Als een zekere hoeveelheid energie van de ene soart wordt

toegevoerd wordt doze energie gedeeltelijk ook in de andere
2 .

soart energie opgeslagen. k is het quotient yin de opgeslagen

energie van de tweede saart en de opgeslagen overblijvende

enrgie van de eerste soart.

Voor de omzetting van mechanische energie in elektrische energie

wordt dit:
k2= Ute112k t ;:..r.::.i.::.s...::.c.;::h~{_---:-,-_...,----_---:~

U mech2nisch) - U(elektrisch)
•

Hierbij is U(mech2nisch) de totale toegevoerde mechanische

energie,U(elektrisch) de opgeslagen elektrische energie in het

materiaal en het verschil van die twee de daarna overblijvende

opgeslagen mechanische energie.



Voor de omzetting van elektrische energie in mechanische energie

wordt dit:
k2 = U mechanisch

U elektrisch

Hierin is dus U(elektrisch) de toegevoerde elektrische energie.

Voor beide situaties is k 2 even groot.
2k kan niet direct beschouwd worden als een rendement;in reso-

nantie kan oak met een stof met een laag koppelgetal een in

principe verliesvrije omzetting van energie bereikt worden.

16
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Piezoelektrisch materiaal kan vervormen in een groot aantal modes.

De meest toegepaste mode voor gepulst ultrageluid is de zgn.

thickness-mod~.

~et piezoelektrische materiaal is een schijf waarvan de diameter

groot is ten opzichte van de dikte.

Het elektrische veld wordt aangebracht met twee elektroden aan

beid~ zijden van de schijf.

De mechanische vervorming is een dikteverandering van de schijf

waardoor de transducer in eerste instantie als een trillende

zuiger die longitudinale golven genereert,beschouwd kan worden.

De eigenfrequentie~voor de thickness-mode worden bepaald door

de dikte van de schijf en niet door de diameter.

Dit betekent dat de dikteverandering binnen de rand uitsluitend

een volumeverandering is. In de onmiddelijke nabijheid van de

rand van de schijf gaat de dikteverandering ook gepavrd met een

vormverandering die daar weI mogelijk 'is.

Dit heeft twee consequenties:

1) Het koppelgetal is daar a~ders dan in het midden van de Echijf,

groter omdat de amplitude van de dikte verandering anders is.

2) Aan de rand worden laterale longitudinale golven gegenereerd die

door het piezoelektrische materiaal reizen.

De eigenfrequenties van deze trillingen worden bepaald door de

diameter van de s~hijf.

Wanneer deze golven door de schijf gereied zijn en op de tegenT

overliggende rand acmkomen,wordt ter plekke weer een elektrische

veldsterkte gegenereerd.

Er treed mode-conversie op doordat de elektroden deze veldsterkte

overbrengen naar het midden van de transducer wa8r ,,,,eer

thickness-mode trillingen gegenereerd worden.

Daze artefacten zijn zeer ongewenst en kunnen op twee manieren

onderdrukt worden.

17



1) Door correcte inklemming van de schijf.

Aan de rand moet de schijf lateraal afgesloten worden met dezelf

de reeele karakteristieke impedantie als het piezomateriaal.

Dit kan gedaan worden door niet 4~ hele schijf met elektroden te

bedekken.

2) Door een goede vormgeving van de elektroden.

Bij een cirkelvormige elektrode komen de aan de rand gegenereerde

latrale golven gelijktijdig aan op de tegenover gelegen rand en

genereren daar een relatief sterk artefact.

Als deze cirkelsymmetrie niet meer aanwezig,is worden de laterale

golven beter uitgesmeerd over de grenzen van de elektroden.

18



2.2 Golven in elastische media.

De akoestische eigenschappen van een vlak golffront in

een homogeen isotroop elastisch medium worden nu onderzocht.

De volgende symbolen worden daarbij gebruikt:

Po dichtheid van het medium in rust.

Pm momentane plaatselijke dichtheid.

Po druk in het medium in rust.

Pm momentane plaatselijke druk.

v deeltjessnelheid.

J deeltjesflux.

c voortplantingssnelheid.

P=Rn-Po dichtheidsverandering.

p=p -p drukverandering.
m 0

y constante.

Er kunnen drie vergelijkingen opgesteld worden:

1) continuiteitsvergelijking~

d P=-V.1 =-PoV.V
d t

2) wet van Newton:

19

3) toestandsvergelijking:

voor een adiabatisch proces.

Voor kleine drukveranderingen kan deze benaderd worden

met een linea ire betrekking:

(2.8)

(2.10)



Gedefinieerd wordt nu
2 d P, ~ Po

c =(.::..:al) ~ '(.-
dPm 0 Po

20

De toestandsvergelijking wordt nu:
2P= c . P

Combinatie van (2.7),(2.8) en (2.12) geeft:

V( V.y) = _1 . d
2

v }
C2 d t 2

V2P_ 1 d2P (2.13)
- C2 . dt2

Toepassing van de identi tei t V(V •v)= V2;:; + Vx'V x v
geeft de golfvergelijking:

met de nevenvoorwaarde V x v = o.

-Bij harmonische tijdafhankelijkheid van v

gaat (2.14) over in:

V 2lj + k 2 V = 0

waarbij k = ~

De oplossing van

2n:
A

(2.16)
het golfgetal is.

is gegeven door:

(2.16)

-jk.r
e

jk.re

Op dezelfde manier wordt voor de druk p gevonden,
'wt

als p = P eJ

P P -jk.r P jk.r
= 1 e + 2 e '
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Ret inwendige produkt (k.r) bepaalt samen met de term

ej~ de fase van de vlakke golf in een punt r .
Is de golfvector reeel dan is er sprake van uniforme vlakke

kvan de golfvector

golven waarvan de golflengte gegeven wordt door de lengte
2n )A en de voortplantingsrichting

de richting van k" is.

Combinatie van (2.8),(2.17) en (2.18) geeft:

wat geldig moet zijn voor iedere r zodat V1 = k P1/ WPO
en V2 = -k P2/ wPo en (2.17) overgaat in:

v = k
w Po

( P -jk.r
1 e - P2

jk.r)e .

Uit (2.19) voIgt nu dat V en k dezelfde richting hebben

waarbij tevens is voldaan aan (2.15).



x

2.3 Reflectie en refractie ••

Als een uniforme vlakke golf invalt op de grens tussen

twee verschillende homo gene isotrope elastische media

treedt er reflectie en refractie Ope

De richtingen en de lengten van de golfvectoren worden

bepaald uit de eis dat aan beide zijden van het grens

vlak de druk en de deeltjessnelheid loodrecht op het

vlak continu zijn.
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}

B, k]
reflectie

Z" Pt )c,
C) k2

- --y
Z2' P2' C2

fig. 2.3.1

De invallende vlakke golfW~rdt beschreven door:

A jwt -ji<.r
p = e.e •

De gereflecteerde golf b en de gerefracteerde golf

c worden evenzo beschreven.

De druk

met:

in medium 1 wordt gegeven door

Voor medium 2 voIgt:

P = C - j (k2 • x + k 2 • Y)
2 e x y

(2.21)

(2.20)



Voor iedere x is de druk aan beide zijden van het vlak

gelijk hetgeen oplevert:
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A -jk1 .xe x + =

Hieraan is voldaan als geldt:

A + B = C

k' = k 1x dus a = a' .1x c
2k 1x = k 2x dus sinS = -- sin a •c 1

~kX~k.SinCl
ky =k.cOs a fig. 2.3.2

De snelheid in de y-richting moet aan beide zijden van het

vlak continu zijn.

Met (2.19),(2.20) en (2.21) wordt gevonden:

V1

k1 -jk1 .x ( A
-jk1 .y - B

jk1 .y )= e x e y e y
WPl

k" -jk2 .x -jk2 .yV2J
(-

C= e x • e _y
WP:2

zodat met (2.23) voor y o wordt gevonden:

Ingevoerd wordt nu:

•

B'
R = A de reflectiecoefficient

CT = -x- de transmissiecoefficient.

Met (2.22) voIgt dat 1 + R = T •
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Met (2.22), (2.23) en (2.24) kunnen de volgende betrekkingen

afgeleid worden:

Z2 cosa - Z1 cos ~

R "" Z1 cos ~
(2.26)

cosu + 2 1

T
2 Z2 cos U

(2.27)=
Z2 cos ~cosU + 2

1

Bij loodrechte inval van de inkomende golf op het grensvlak

gaan (2.26) en (2.27) over in:

Rl
Z2 -, Z1

=
Z2 + 2 1 (2.28)

Tl
2Z

2
"" Z.. (2.29)Z2 +

I
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3.1 Theoretische analyse van transducers.

In dit hoofdstuk komt het theoretische gedrag van een

tran~ducer aan de orde.

Allereerst wordenuit de piezoelektrische vierpoolver

gelijkingen de betrekkingen afgeleid tussen de akoestische

vlakke golven in het piezoelektrische materia81 en de

elektrische grootheden.E~n dergelijke benadering kan slechts

in de eenvoudigste situaties toegepast worden zod~t voor

gecompliceerdere gevallen andere methoden toegepast moeten

worden.Met behulp van vervangingsschema's en toepassing

van de theorie van de kettingmatrices wordt ecn beschrijving

van het gedrag van gecompliceerde transducers in het

frequentiedomein gevonden.

Er worden analytische uitdrQ~kingen voor de overdrachts

functie,mede als functie van de elektrische en de akoestische

afsluiting,van de poorten afgeleid.



3.2 De opbouw van de transducer.

Het actieve deel van de transducer is een schijf piezo elek

trisch materiaal waarvan in het algemeen de dikte d klein is

ten opzichte van de diameter. De voor- en de achterkant zijn

voorzien van opgedampte zilveren elektroden waarvan de dikte

verwaarloosbaar is. De schijf werkt in de dikte-mode waarbij

de richting van de aengelegde di~lectrische verplaatsing 0
gelijk is aan de richting van de verplaatsing ~ van de deel

tjes.

De deeltjesverplaatsingen in de traneversale richtingen zijn

van ondergeschikt belang en worden niet in bes~houwing geno-

men.

Aan beide zijden is de piezoelektrische schijf ingesloten

door materiaal met in het algemeen andere akoestische eigen

schappen zoals de karakteristieke impedantie en de voortplan

tingssnelheid van vlakke golven.

/' elektroden
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medi um 1 pi ezo' ele kt ri seh
moteriaal

Z01 Zoe,c,h.

x=o

medium 2

Z02

x=d

Door deze opbouw kan de transducer beschouwd worden als een

systeem bestaande ui teen aantal ' akoe3tische transmissielijnen

waarin vlakke mechanische golven lopeno Enkele fenomenen die

daarbij optreden zijn looptijden voor signalen en meervoudige

reflecties door de discontinuYteiten in de akoestische impedantie

op X=0 en X =d .

Een uitgebreidere transducer met meerdere lagen komt verder

ter sprake.



,"
<

In verband met de invoer;ng ,van het begrip karakteristieke

impedantie kan een verwarrende situatie anstaan met betrekking

tot het begrip transmissielijn.

In dit verslag wordt gedefinieerd als specifieke

impedantie het quoti~nt van de kracht op een deeltje

en de snelheid van'dat deeltje.

Dit is een materiaalgrootheid.

27

z
oc pc.

Bij toepassing van het bcgrip transmissielijn wordt de karak

teristieke impedantie gedefinigerd als het quotignt van de

kracht op een vlak en de snelheid van dat vlak.

Zc = peS •



,-
3.3 Vlakke golven in lliet-pi~zoelektrischmateriaal.

Met behulp van de wet van Hooke en de wet van Newton

kan de golfvergelijking voar vlakke akoestische golven

in ee~ vast medium gevonden worden.
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Er geldt: T= Ie d~ de wet van Hooke. (3.3), dX
elastische constante.( M2 )Hierin is: IC de

T de dr-we (~-t-)

~ de deel tjesverplaatsing. (m)

d~ de relatieve deeltjesverplaatsing.
dx

Er geldt: dT-pd2~ de wet van Ne;,rton voor een infinite-CfX- "dt2
simaal kleine (3.4)massa.

Hierin is: p de soort elijke n1BSsa.(~
m3

r.ombinatie van (3.3) en (3.4) levert op:

~=.E--9'l~
. dx K. orr

.
Dit is de vlakke gclfvcrgelijking voer de een-dimensionale

situatie.



materialen kan zijn:
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3.4 Vlakke golven in piezoelektrisch materia-ale

Een stelsel vierpoolvergelijkingen voor piezoelektrische

C2]

~T =K d~-hD
dx

E =-hQI+.bL
dx £

Hierin is: E
o

h

0.6)

0.7)

de elektrische veldsterkte.( JL)

de dielektrische verplaatsin~ (Coulomb/m3)

de elektrische permittiviteit bij

constante relati eve verplaatsing.( Fa rad/m)
de piezoelektrische constante • ( Vim)

ela.sttsche Gonstanta. ( N/1l12 )

Vergelijking (3.6) is de wet van Hooke vaor piezoelektrische

materialen.

Combinatie met de wet yan Newton(3.4) levert op:

0.8)

Omdat er binnea in het materiaal geen vrije Jadingen zijn

is de differentie van D in de x-richting gelijk aan nuL

Vergelijking (3.8) gaat dan over in (3.5).

In het piezoelektrische materiaal is dus geen verschil

merkbaar met niet-piezoelektrisch materiaal.

In de onmiddellijke omgeving van de grens van het piezo

elektrische materiaal is de differentie van D naar x ongelijk

aan nul omdat op de elektroden in het algerneen lading

aC:ll1wezig is.

Daar moet dus (3.8) gebruikt worden.



~ Oplosfdngen van de vlakke golfvere;elijking.

De ti jdsafhankelijkheid van ~ (X, t) wordt harmonisch

verondersteld: pt
~(x.t)=Re·lf(x).e }

~(x) is dus de Laplacegetransformeerde van ~(Xlt).

Voor aIle andere plaats- en tijdafhankelijke grootheden

wordt ook harmonische tijdsafhankelijkheid verondersteld.

De vlakke golfvergelij~ing (3.5) gaat nu over in:

De oplossin~ hiervan is:
_ -pxlm px l l.1I:'"
~ = A e ViC" + B e V-~

De oplossing van de vlakke golfvergelijking bestaat

uit 2 onafhankelijke vlakke golven.

De voortplantingssnelheden kunnen gevonden worden door

te stellen dat de verandering van de faseterm van de

oplossing voor ~(X,t) nul is:

d{et±xVF1=o,

~~= ±W==±c.
De oplossing bestaat dus uit 2 onafharucelijke golven

die met voortplantingssnelheden:tc reizen in de positieve

en de negatieve x-richting.



De kracht F uitgeoefend op de doorsnede Sis:

F = T.S

Voor F wordt ook harmonische tijdsafhankelijkheid veronder

steld en met (3.3) en (3.12) voIgt:
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- {-.Ilt- l2f)F =f.p.c.S -A.e + B.e

Voor de in de positieve x-richting lopcnde golf geldt:

-:.I2&iF = -A.p .p. S. c • e
. . -~

p! = A.p.e

en voor het quotient Z
c voIgt:

Analoog geldt voor de in de negatieve richting lopende

golf:

Het teken

positieve

een in de

van Z wordt dus bepaald door de definitie van de
c

voortplantingssnelheid zodat Z negatief is voor
c

postieve x-richting lopende golf.

Ret taken heeft dus gecn betekenis als actief of passief

element zoals in de netwerktheorie.



3.6 Relatie tussen de elektrische en de mechanische

grootheden in niezoelektrisch materiaal.

Een relatie tUBsen de elektrische en de mechanische

grootheden kan gevonden worden uit (3.6) en (3.11).
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(3. 16)

Integratie over het oppervlakte S met de wet van Gauss

en toepassing van TI = Q.S en

F+ h Q =- P Zc(-A.;-tX + B eJtX-)

F = T .S geeft:

De spanning U over de transducer kan gevonden worden

door integratie van (3.7) over x.

U =0 U(d)-U(O)~ri=:dX =h !~ (0)- f( d) ] +& ().18)

Hierin is Co=¥ de etatische capaci tei t van de transducer.

De vergelijkingen (3.11), (3.17) cn (3.18) beschrijven

de relaties tUBsen de elektrische grootheden U en Q
en de mechanische grootheden F en ~ •
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3.1 Berekening van de elektrische responsie or cen

mechanische excitatie.
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Z(,(}h.

~~

medium 2

Z2' (2 .
A;. >

De excitatie komt uit de n~gaticve x-richting en de

elektrische poort van de transducer is afgesloten met

de complexe impedantie Z
e

De vergelijkingen voar het piezomateriaal zijn:

. iT= - h.j f(d)-I(a )} t ~

- -QX J2X..}-F =P.ze-{- A.e ( + B.e C - h.Q
- -j)X P.X
~ = A.eot-8.eO

In medium 1 zijn de vereclijkingen:

In medium 2 zijn de vergelijkingen:

_ -r:1x- d)
F2=-PZ2.A2'-e (l.

-ro-d )
~ 2=AZ.e Cl

De eis dat op x~O en x=d de grootheden F en ~

continu zijn leidt tot de randvoorwaarden.

Op x=O zijn de randvoorwaarden:

(3.11 )

F1(0)=F(0)

~1(0 )=~ (0)
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, de looptijd voor: met d =1;
C

naar X = d ~een vlakke golf van X=0

-p.zZ.AZ= pZC [S."P",- A.e-P"J - h.G
~P1; pt

A2= A.e +8.e

Randvoorwaarden op

F2 tdL::F(d) :

~(d) :=f(d) :

Ui t de randvoorwaarden volgen de ,-marden van A en B na

eliminatie van A1,AZen B
1

• VerdeI' wordt ingevoerd:

rO=Zc -Z, en rd= Zc -Z2
~ +~ ~ +~

de reflectiecoefficien·~envoor vla.kke golven bij een impedan-

tieovergang.

Substitutie in (3.11) en (3.18) levert op voor U
h

.1l =
h

etc.



De termen -np~e zijn looptijdelementen:
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De openspanning over de transducer wordt gevonden door Q

nul t est e11en J (Z e ::: CO )•

~e grootte wordt gegeven door -h maal verschil van de

verplaatsingen op x:=o en X=d ,die volgen ui t de

bekende wetten voor reflectie en refractie. Na rangschikking

van de termen voIgt voor de open spanning over de transducer

waarbij ro::8 is verondersteld~(Dit impliceert tevens Z2==Zl')'

- p~
U_ hAl(1-r)(1-e )

- (1 + r e pt)

Bij het afsluiten van een transducer met een elektrische

impedantie is het teken van belang. 1= d Q is positief
d t

als de lRding op de positieve plaat toeneemt. De stroom door

een impedantie is positief als die loopt van de hoogste poten

tiaal naar de laagste. Er geldt derhalve:

of met p Q = I

Substitutie hiervan in (3.27) geeft:
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n

en pZe CO p2?e(Z, + zei

U.= 1:~ ~(g~C~l+Zc) ·1 ~r e-PT):~o~{~~:~)~+PZeCo) n(3.30)

Hierin is am een constante, 00=' en ofn(1+.p ect.

Deze formule is als volgt te interpreteren: na n perioden

van 1 seconden bestaat de spanning ex over de transducer

Dit is te herschrijven als:

uit een reeks spnnningen die ieder m.~

verschoven zijn. 2
I.p =. Q ret a n _2::::-:...:.h_Co==<---;-;-_=-::---7'"

p(Z,+Zc )(hPZeCo)

in fase

De invloed van de hogere termen am neemt toe bij toenemende

. n . In de transducer lopen dus een groot aantal vlakke golven.

Een deel daarvan worden v~roorzaakt door reflectie en trans

missie aan de akoestische impedantieovergangen.

Een ander deel wordt veroorzaakt door de aanwezigheid V2.n de

externe elektrische impedantie. Een mechanische vlakke golf ver-

oorzaakt een spanning over de tranducer, in d2 complexe elektri

sche impedantie loopt een stroom, in fase verschoven met de

spanning door de transducer die weer een nieuwe mechanische

vlakke golf genereert.

De resonantiefrequentie van een transducer wordt dus ook

bepaald door de ext erne elektrische impe.dantie.

Op grond v;,n het bovenstaande is duidelijk dat een tranducer

niet A~n resonantiefrequentie heaft. In de praktijk zijn er

meerdere definities voor de resonantiefrequentie toepasselijk;

in het frequentiedomein het maximum van het doorlaatgebied en

in het tijdsdomein de afstand tussen de nuldoorgangen van de

impulsresponsie.



Deze berekening van de elektrische responsie op een mechani

sche excitatie is in dit allereenvoudigste geval al zeer ge

compliceerd. Als de transducer ook nog verschillende ~ la

gen bevat is de hier gevolgde methode niei meer te doen, er

moeten dan een groot aantal vergelijkingen met randvoorwaarden

opgelost worden.

Algebraisch is dit buitensporig veel werk.

In de volgende paragraven zal een andere methode toegepast

worden met behulp van een model waarmee veel direkter de

responsies berekend kunnen worden.
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3.8 Beschrijving van een ~ysteem door een overdrachtsmatrix.

Om het g~drag te bes6hrijven van een groot systeem bestaande

uit meerdere gekoppelde subsystemen is het aantrekkelijk om

gebruik te maken van overdrachtsmatrices die de relaties ge

ven tussen de grootheden aan de ene poort en aan de andere

poort. [7 ]
Ret is onjuist om zonder meer overdrachtsfuncties met elkaar

te vermenigvuldigen.

Er zal getoond worden hoe uit de overdrachtsmatrix van een

systeem de overdrachtsfunctie gevonden kan worden en hoe de

overdrachtsmatrix van een groot systeem gevonden kan worden uit

de overdrachtsmatrices van de subsystemen.

die de relaties geeft tussen de

aan de poorten op

De overdrachtsmatrix N

grootheden F en V

[';~;~I"a[l: VO~) (F~:~~Jin~e~r[dF\O)]
V(dl) y b) ~(o) V(o)

en

( 3,31)

~ is hierbij een gegeneraliseerde spanning,bij een elektrische

poort is het de elektrische spanning en bij eenakoestische

poort is het de kracht. V is een gegeneraliseerde stroam zodat

bij de elektrische poort het de elektrische stroom voorstelt

en bij de akoestische poart de deeltjessnelheid.

Voor de inverse situatie eeldt:

F(O) {) -8 F(d)1 F(d)
1 -1 ( 3.32)

V(d) j N

v(o)
ao-y G

-y V(d)a

N-1 is de inverse matrix van N
-1

I .N • N =
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Bepaling van de overdrachtsfunctie H(p) uit de overdrachts

matrix N.

Er wordt een systeem met tvlee poorten, die niet noodzakelijk

erwijs hetzelfde karakter hebben, beschouwd.

Bij een ultrageluidstransducer is er dus een elektrische en

een akoestische poort,beide afgesloten met een lange leiding

waarin geen reflecties optreden.

De overdrachtsfuntie wordt gedefinieerd alG het quotient van

de Laplacegetransformeerden van de invallende, exciterende

golf, index il , en van de uittredende golf, 1ndex t.

,Daarvoor zijn 4 mogelijkheden te kiezen:

n l

Fil

waarvan de eerste genomen wordt.

I

V(d) I
(,....

))

N F( d)' Zt
I

Ft )

f, if
x= d

F(O~

I

I

)

v(O) 1
----IJ}---.----r-{d---.-----.---------,------;HoJ----,---j 1----

---j1------'---H----L------..!-.--0----'--
I

X=O

De op

index

x (0
i2

in de negatieve x-as richting lopende golf,

, wordt buiten beschouvling geli1-ten. Di t gerefle.c-
teerde vermdgen kan beschouwd worden als blindvermogen.

Op x>d zijn er aIleen in de positieve x-as richting

lopende golven.



De overdrachtsmatrix N die de relatie geeft tussen V en F

op respectievelijk x=o en x=d voor het systeem is ge

geven door:

F{(d) a Fj(o) met; Fj(0) =fi2(0 ) +- ~1 (0).

=
Vt(d) y 0 Vj(O) Vj(O )=Vi 1(0)+Vi 2(0).

x~O
.

Voor zijn er de lopende golven:

Fi=Fi1 +Fi2

VI"~ 1 ( F 2--F:, )-- I I'
Zi

Voor x) d is er de in de in de posi tieve x-as richting

lopende golf:

!Ft .

Vt=it Ft .

Substitutie in (3.31) geeft:
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(3.31 )

(3.32)

(3.33)

Eliminatie van Vt met (3.33) en Fi2 levert op:

(3.34 )



Deze overdrachtsfunctie bevat dus aIleen de element en van

de over~rachtsmdtrix en de impedanties waarmee de poorten

zijn afge~loten.

De inverse overdrachtsfunctie kan op dezelfde wijze gevonden
-1

worden uit de inverse overdrachtsmatrix N •
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[
5 -~I

- -y ((

Een eigenschap van overdrachtsmcrtrices is dat de determi

nant 1 is. Verder geldt nu dat aIle golven lopen in tegen-

gestelde richtingen. Dit betekent dat Zj en Zt
van teken verwisselen en onderling van plaats verwisselen

in (3.34).
Het resultaat is:

-1H (p):::. _2__Z........t _

Zj ZtV+ZtO+ Zja+]3

Met behulp van (3.3l) zi,jn de grootheden

te berekenen ale functie van

F( d)

F(o)

en

en V(o).

De ingangsimpedantie van de tweepoort

algemeen een functie van de impedantie

X=d is afgesloten, Z(d)= Ffd) .
Voor Z(o) \'lordt uit (3.31) Y~~leid:

Z (0 )= 5Zt-G
a-v Zt

Z(0)= F(O)) is in het
V(o

waarmee de poort op



.A

Berekening van de overdrachtsmatrix van een systeem uit de

overdrachtsmatrices van de gecascadeerde subsystemen.
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o V(0)

Fi (e»

0----1

fig 3.8.2

F2(d) \h(0) Nn

Voor de bovenstaande subsystemen geldt:

i =12 . n
J J' )

(3.31)

Voor de doorverbonden poorten geldt er:

Pi (d) = Fi+1(0)

Vi (d) = Vi+1 (d)

Dit zijn de voorwaarden dat de fysische grootheden continu

zijn. Haaruit voIgt voer de matrix Nt ge~efinieerd als

F1(0)

V1 (0)

( 3.37)

Hierbij wordt opgemerkt dat deze vermenigvuldiging niet

commutatief is.
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3.9 Het akoestisch gedra~ van dunne lagen.

Door de zeer grote verschillen in a~oestische impedantie

tussen water of biologisch weefsel en piezo elektrisch mat

eriaal ( de grootte orde is in het algemeen een factor 20 )

is de energieoverdracht van pi~zo elektrisch materiaal naar

water en omgekeerd erg slecht. Naar analogie van de elektri

sche lange leidingen is bekend dat de overdracht verbeterd

kan worden door lagen met
4

een bepaalde dikte en akoestische

impedantie aan te brengen tussen het water en het piezo

elektrische materiaal.

Om het gedrag van een dergelijke laag te onderzoeken wordt

een plaat materiaal beschouwd met een dikte d en een karak-

teristieke impedantie Z waarin lopende golven in de po-

sitieve en de negatieve x-richting zijn. De plaat is aan

beide zijden afgesloten met materiaal waarvan de lengtes

oneindig groat zijn en met impedanties Zt en Zj'

Er treden dus aIleen reflecties op bij x=o en x=d,

;--='C_B_J_z_~_.>_C_t _
x=o x=d

fig 3.9.1

Voor de deeltjessnelheid V (X) geldt~

( 3. 3~ )



-QX
Hierin is Bee. JtX
pende golf en A.e

lopende golf.

De krach t op een vlak -l-

- {llX. --R4 }F (x)= Z Ae C -Be C

·"

de in de positieve x-richting lo

de in de negatieve richting

x-as ter plaatse van x is:
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(3.39)

(3.40)

Op x = d geldt, met "[ =.d.. de loopt ijd:
C

(3.41)

Eliminatie van A en B uit (3.40 ) en (3.41) geeft:

F(d) =cosh(pJ).F(o) + Z,sinh(pJ).V(o).
(3.42 )

v(d ) _ 1 sin h (p J) F(o)+ cos h (p J ). V(0 ) .-y' .

(3,43)



Ret effect van impedantietransformatie \owrdt nu onderzocht

op de navolgende manier.

Ret systeem wordt geexciteerd door een uit de negatieve

x-richting lopende golf.

Op x=O en x=d treden reflectie en transmissie op.

Voor x ~d zijn er golven die in de positieve en de

negatieve x-richting lopen.

Voor x)d is er aIleen een in de positieve x-richting

lopende golf:
_ -p(x-d)
Vt( X)=At·e Ct
_ -p(x-d)
Ft(x)=-AtZt·E' Ct (3.44)

Eliminatie van Ft(d) en Vt(d) uit (3.4"1) en (3.43)

geeft:

Z(O)= F(O)= _ Z. Zsinh(P1) + ZtCOS h (P1) (3.45)
\/(0) ZCOSh(pT) + Ztsinh(pT)

Dit is de akoestische impedantie op x=O voor een in

de positieve x-richting lopende golf.

Het min-teken is in overeenstemming hiermee.
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Een aantal gevallen kunnen nu onderzocht worden.

In de praktijk is het meestal realistisch am de materialen

. verliesvrij te veronderstellen.

Ret rekemlerk Nordt daardoor vereenvoudigd; p = j W en

de hyperbolische functies gaan over in goniometrische

functies van W:l:.

1) Voor die frequenties Naarvoor geldt: w"C.::~n+nn:;n

geheel, of W::: llb(1+2 n) gaat Z(O) over in:

Voor die frequenties is de impedantietransformatie dus ideaal.

, vand-aar

de benaming

d betekent dit dat d='ACi+g)
l,.... laag.
4

Voor de ideale transformatie moet ondermeer gelden:

Voor de dikte

(3.47)

Dit betekent dat in dit geval het totale exciterende ver

mogen uit de negatieve x-as richting verder loopt in de

positieve x-as richting.

Er loopt dan geen vermogen in de negatieve x-as richting.

2) Voor die frequenties waarvoor geldt W1::::n(n+l); n

geheel, of w=2nwogaat Z(O) over in:



Het effect van transformatie verdwijnt dan geheel.

Dit betekent dat een deel van de exciterende golf

gereflecteerd wordt in de negatieve x-as richting.

3) In het algemeen is Z(O) complex voor een bepaalde

frequent ie:

41

Z (0) = R(0) +j X(0 )

X(O) = Z'(Z2-::: Z?).Sin(Wl).COS(W1:)

Z?CO~(W1:) + Zf.sin'2(W1:)

R(0) = -,=Z'f-'~Z=-2-...----__-.-.----=-_

Z CO~/(W1:) + Z2sin~wl)

(3.50)

Het teken van X(0) keert om bij W= nwO • Het gedrag

van een t laa~ is bij benc.dering dat van een L.C banddoor

laatfilter.

R(0)

x(0 )

representeert het transformatieaspect van een

~ laag en

~epresenteert het reflectieaspect.

Ui t (3.4 2) kan cle overdrachtsmutrix van een

vonden worden.

1.. laag ge
4

COS(W1:) j Z 5 i n(W1: ) F( 0.)

v( 0)

( 3.51)

Hieruit wordt de overdrachtsfunctie

met (3.34)

gevonden

(3.52)



Voor w=1l6(2nt1) gaat deze uitdrukking over

Als voldaan is aan (3.47) wordt di t:

in:

( 3.53)

(3.54)
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Het op X~0 r!n
l
~e positieve x-as richting

vermogen -t..fu is dan gel i jk aan hat op

d
.. Zi .e posltleve x-as rlchting lopende vermogen

lopende

x) d in
~~ IFt l2

2 Zt

De -3 d B. punten van

noemer:

H(j W) worden gevonden ui t de

Als Z» Zt en als aan (3.47) is voldaan 1'lOrdt voor de

Q van het·systeem bij benadering gevonden:

en

(3,55)

Dc impulsresponsie h(t) kan berekend worden uit de over

drachtsfunctie H(P) door inverse Laplacetransformatie.

H (p) Hordt nu beschreven met e-machten VcJn P t in

plaats van de goniometris6he functies van W1:



".

H ( P)= -'.-4Z~t;o- -=-::;::- _

eP~'( Zit ZrtZ + liZZt)t e-P,L( ZicrZt -Z - Z~Zt)

Na invoering van ro= Z- Zj , de refl ectiecoefficient
Z +Z'

op x=o en rd= Z- Zt I ,de reflectiecoefficient op
Z+ ZtX = d voIgt:

( 3.56)

~9

.J (3.57)

Voor h( t )=J-JfH( P)J is de terugtransformatie eenvoudig

gegeven door:

In tekening gebracht is dit: 11.(1-ro).(1-rd)
Z

o t

fig 3.9.2
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Ui t het voorgaande is geblek:en dat een )/41aag in de buurt van

de resonantiefrequentie zich gedraagt als een bandfilter met een

ideale transformator die frequentieafhankelijk is.

Voor gepulst ultrageluid moet de impulsresponsie in het tijdsdomein

zo sterk mogelijk en zo kort mogelijk zijn.

In het fre~uentiedomein moet daarom bij een gegeven bandbreedte,

de vorm van het spectrum bij voorkeur Gaussisch van vorm zijn

rond ~O en een lineaire fasekarakteristiek hebben.De responsie in

het tijdsdomein heeft dan ook een Gaussische omhullende.

Het blijkt dat voor een goede transformatie over een breed spectrum

de prestaties van een systeem met een AA laag verbeterd worden door

de toepassing van een syst eem met 2 of meer .Afi lagon als de eigen

schappen van die laeen goed gekozen worden.Aan het eind van deze

paragraaf zal oit bewezen worden.Omdat de sprongen in de impedantie

dan vee1 kleiner zijn is de Q, van iedere IY'-i laag dan oak veel lager

(3.35).

Een "/li la,'g "'1Ordt gekenmerkt door 2 grootheden: de looptijd 7' die de

resonantiefrequentie bepaald en de karakteristickc irnpeclantie Z ..
L

De gewenste Gaussische vorm van het spectrum vereist dat in eerste

in~tantie allo resonantiefrequenties gelijk zijn.Als dit niet het

geval is krij~t de overdrachtsfunctie meer de vorm van een Chebyshev

filter met een rimpel in het doorlaatgebied en steiler afvallende

flanken Haardoor de resposie in het tijdsdomein onge.-venste perio

diciteit vertoont.Dit kan weI gewenst zijn voor transducers voor

frequentie gemoduleerd ultra~eluid.

Voor de keuze van de karakteristieke impedanties zijn 2 voorwaarden

tc stellen die de keuze eend~idig bepalen.

Ten eerste moet de transformatie bij de resonantiefrequentie ideaal

zijn en ten tweede moeton de Q's van aIle )./I.jlagen aan elkaar gelijk

zijn opdat de Q van het totale systeem zo laag mogelijk is.



...

Dit betekent dat het fjuotient vpn de impedanties Haarmee de

A/ti lagen zijn afgesloten veor iedere laag hetzelfde is.

Z (d)
is constant iedere n. (3.58)n voor

Z 1 ( 0)n+

Voor ideale transformatie door het ~ehele systeem is vereist

dat veer iedere J../qlaag aan (3.47) is voldacm.
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Berekening van de optimale karakteristieke impedanties

voor een systeem bestaande utt 2 of 3 ~lagen.

".... A "....
~

~1;i
"Y 1i%

~

; I

ZtZ· Z1=Zj .Zt 1 Z2=Zj. ZtI ,
I,

1: , 1:,.., A ,..,-
Za fig 3.9-3

In eerste instantie hebben aIle -} lagen dezelfde looptijd 1: •

Toepassing van (3.58) geeft voor Za' de impedantie tusBen

de 2 Alagen:

Za=~'
ToepaBsing van (3.47) geeft voor de eerste

Ih-- % 1ti
Z, =VLo.Zj = Zj . Zt

-.1-laag:
4

Voor de tweede

1.i 3i
Z2 =Zj . Z t

~ laag voIgt er:

(3.60)

Beiangrijk is dat de i~pedantiesprong op x=d eigenlijk

bestaat uit 2 impedantiesprongen; de sprong van Z, naar

Zq en de sprong van Za naar Z2 •

Op deze manier kunnen ook de impedanties gevonden worden

voor een systeem bestaande ui t meerdere ~agen.

De impedantiesprongen tUBsen de ~~lagen zijn het kwadraat

van de impedantiesprongen tUBsen Zi en Z, of Zn en Zt.

Voor een systeem met 3 tlagen "'Jorden zo de volgende

karakteristieke impedanties gevonden:

,...
~ .....,

Z·
%'~ 11~ ~~ ZtI Z,=Zj. Zt Z2=Zj. Zt Z3=Zi . Zt

l 1: 1: 1:
~ .....

'J .....,

(3.6' )

fiG 3.9.4



Vergc1ijking van e(;n systeem met cen )!41aag met een systcem

met 2 ~AlaGen.

53

Voar het systeem in fig 3.9.2 wordt met (3.37)

[

~.osw,.. jZ2 sint.O't'l

..J.
Z

sinWT' cosW1' J
'-'2

gevanden

en U
1 (

~eSW1 jZ1 Sinw:r]

..Lz S inLUT' cas wi'
J 1

en met met (3.34) wardt vaal' de averdrachtsfunctie H2 (p)

gevanden

. . . ~.( Z. Zt Z. Zt Z
+JS1n~~cos~, __1__ T __l __ + 1

Z1 2 2
Met (3.59) en (3.60) warden 2

1
en 2

2
gee1imincerd.

Het blijkt na enig r8ken\1erk dat t H
2

(p)1 grater af gelijk is

aan de met (3.52) tc vinden uitdrukking voar de overdrachts

functi e 1E1 (p) I vaer een sys,t cern met 1 )../l.I 1a13g.

Bij de resanantiefrequentie zijn beide uitdrukkingen ge1ijk

amdat daar idea1e transfarmatie is.

Hiermee is aangetoand dat de transformatje breedbandiger wardt

naar mate er meer )/'J1agen taegepast warden.
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3.ro Enkele modellen van ni.?:.ryo-~lek~ische transducers.

De vergelijkingen (3.11), (3.1'7) en (3.18) die het gedrag

beschrijven van de elektrische en mechanische grootheden

van de transducer kunnen in de vorm van een equivalent cir

cuit gegeven worden.

Een drietal modellen zullen hier beschreven worden.

Het Masonmodel. [8 J
In de oorspronkelijke vorm is dit:

fig 3.10.1

met 'CO=p waerin £. de dielectrische permeabili tei t

bij constante rek is.(2~

.d~ (dl
d t <

F(o) .

Dit model kan oak in een andere vorm getekend worden die

meer fysisch inzicht geeft: [10J [11 J .
8t(0)

< '---{>o£-)__Zc .V , d r

dg(o) - d~(d)_

dt at
h2 ~. E- I
(hCo) €O) ~~ U

fig 3.10.2
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De transducer wordt beschom-ld als een stuk lange leiding waar

in vlakke golven lopen in twee richtingen. Dit stuk lange lei-

ding heeft een karakteristieke impedantie Zc en een voort-

plantingssnelheid C.

De lengte d van de leiding wordt gegeven door d =~.C

waarin ~ de looptijd is voor een golf die loopt van de ene

kant naar de andere. De leiding wordt aan beide zijden afge

slaten door de karakteristieke impedanties van de aangrenzende.
media. Deze zijn in het algemeen anders en er treden verschijn-

selen op als transmissie en reflectie van lopende golven.

Uit het vervangingsschema is te zien dat de stroom door de

ideale transformator evenredig is met het verschil van de

snelheden aan de oppervlakten van de transducer.

Oak is in te zien dat bij elektrische excitatie de lopende

golven gegenereerd worden op beide transducer oppervlakten.

Iedar van de oppervlakten genereert twee lopende golven; een

in de positieve richting en een in de negatieve richting.
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Z1

De negatieve capaciteit ontstaat doordat CO, de statische

capaciteit,gedefineerd wordt bij constante rek, dus zander

dat de transducer zich mechanisch vervormt.

Als een elektrische lading op de platen wordt aangebracht

zal daarbij oak de afstand tussen de twee platen veranderen.

Deze afstandsverandering veroorzaakt een negatieve capaci

teit-

Het duidelijkste is dit te zien in het KLM model waar de ne

gatieve capaci tei t in serie staat met CO.
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Hat model van Krimholtz, Leedom en r\~atthaei. (KLM model). [9 ]

~ --+-0 ~

f(o) "F(d)

-0

I a-+1H
u Co c.'

C'=-CO/k2 Sinc( ~)

fig 3.10.4

s
Co=U

d
w - rrco-r

Ook in dit model wordt uitgegaan van een lange leiding met

een karakteristieke impedantie Z ,een voortplantingssnelheid
c

c en een lengte d.In tegenstelling tot het Mason model wordt

de lange leiding in tVlee stukken verdeeld en in het midden

.verbonden met een nu frequentie afha~celijke elektromechanische

transformator.De negatieve capaciteit die nu freguentie

afhankelijk is staat in serie met de vaste capabiteit C •
o

De tHee helften van de lange leiding worden beschouwd als de

eerder onderzochte )./lilagen Naardoor het nu mogelijk is de

pi~zoelektrische schijf te beschrijven met een aantal over

drachtsmatrices.

De negaiieve capaciteit C' kan gerepresenteerd Norden als een

looptijdelcment.
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R.L.C. netwerken als model.

fig 3.10.5

is hier gegeven.

~ +

L F

R:

gebruikelijk netwerk

~--+---1-1~-

o Co T !-:_----,--- -'--_-u

elektrisch Imechanisch
I

Representeert de dissipatie van elektrische energie:

+

Ret is oak mogel ijk het gedrag van een transducer a2.n de

elektrische aansluitingen te benaderen met R.L.C. netwerken.

Een

u

R1 imlendige verliezen .

R2 akoestisch vermogen.

L representeert de kinetische energie van de transducer.

C representeert de potenti~le energie van de transducer.

Co is de capaciteit die door de elektroden wordt gevormd.

Dezebenadering is aIleen geldig rand de resonantiefrequentie.

Bij het bestuderen van de impulsresponsie is dit model vnn geen

waarde omdat de transducers voor gepulst ultrageluid een breed

frequentiespectrum hebben. Bovendien zal blijken dat een trans

ducer in hot algemee~~ysteem is van een veel hogere orde.



3.11 Berekening van de overdracht van een pi~ze

e18ktrische transducer voorzien van 2 Xlagcn.

In de voorgaande gedeelten is onderzocht hoe de

overdrachtsmatrix van een systeem bepaald kan worden

uit de overdrachtsmatrices van de subsystemen en hoe

daaruit weer de overdrachtsfunctie gevonden wordt.

Dit wordt nu toegepast op het eerder geintroduceerde

KLM-model voor een piezoelektrische schijf uitgebreid

met 2 Lagen aan de voorkant en een totaal absorberende
L..

backing aan de achterkant.

De overdrachtsmatrix voer het gehele systeem wordt
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als:

De opbouw van deze transducer:

,....--------- 1'-------,-;,.---------,..------(

backing, Z'b piez,o
rnatcriaal
Z ,d,c,k

c

elektrische
peort.

Z
e

~ laao'I b

2',.. fT.,c /..

akoestische
poort.

fig 3.11.1



,... ~ HI ,... ~ ,... ,... ~
--0 T

,-...

, 1
0

d,
I (4J ) (1 ) akoestis h
I

I
poort 0N1

J N') ~ Nt. N6, Zc ,1: N7) Zl,1 Ng ,Z? ,1:2 "" Zt,... r. ,... ,..., ,...,
" "--0 'r ~

I
~

, I
I

(D (D
I

e[e kt rische
poort

.
Nt) Zr,1:

(

Het vervangingsschema bij toepassin~

van het KLM-model.

fig 3.11.2
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De elementen op de vorige bladzijde hebben de volgende

betekenis:

Z. de impedantie van de elektrische lange leiding
1

waarmee de transducer is afgesloten.

N
1

beschrijft de elektrische matching tUBsen de

elektrische leiding en de transducer.

N
1

kan een transformator bevatten en een induc

tiviteit om de capacitieve belasting door de trans-

ducer weg te tunen.

N
2

bev3t de 2 capaciteiten uit het KLM-model.

N
3

bevat de elektr~mechanische transformator.

N
4

beschrijft de knooppunten in het midden van de

transducer.

Nt- bevat de "achterste" helft van de transducer.
)

Deze moet beschouwd worden als een ~laag die wordt

afgesloten met de impedantie van de backing.

De impedantie van de backing is re~el omdat er geen

reflecties uit terugkomen.

bevat de "voorste" helft van de transducer.

Deze moet eveneens beschouwd worden als een ~laag.

Di t is de eerste -A.laag die voor op de piezoelek-
4

trische plaat is aangebracht.

In het model wordt die Bchter beschouwd als de

tt1cede tlaag.

Ne bevat de h18cde tlaag en Hordt beschouvld in het

model als de derde -flaag-.

Zt Dit is de mechanische impedantie waarmee de transducer

is afgesloten. De impedantie is reeel omdat er.geen

reflecties verondersteld worden vlak voor de transducer.



.
De overdrachtsmatrices van aIle subsystemen vwrden nu

bepaald.Het systeem N
1

wordt in eerste instantie buiten

beschouwing gelaten omdat het geen deel van de transducer

uitmaakt.
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de vergelijkingen zijn:

F (d)=~.F(O)

V(d)= tV-yeO)
de matrix:

[i :]

o-v(o)

F(o)
u----+---~-_I---O

y(o

F(o)

o---+-----J

N4 ;N
S

:De transformatie van de impedantie Zb van de backing

over de achterste helft van de transducer naar het

knooppunt is al eerder onderzocht.

De impedantie Zl wordt gegeven met (3.45):

Zl:::: Z . .lb. cosuj'[-liZ sin W1

Z .cos w'[ +j Zb sin W1

op het knooppunt Geldt:

F (db:F( l) =F(o)

Y(O) = Y(d) -t- Vel)

Hierui t \1forden V( l) en F( l) geelimineerd.

F(d) =F(o)

Y(d) ::: Y(O) T .LF(O)
Zl

Voor de matrix N
4

voIgt:

_1
Zl

o
0.65)
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Tcnfille van de overzichtelijkheid rs het p:emakkelijker

om de overdracht van de transducer te splitsen in 2 stukken.

Het eerste stuk beschrijft de overdracht van de elektrische

poort tot en met het knooppunt en het tweede stuk beschrijft

de overdracht door de 3 ~lagen.

De overdracht van het eerste stuk wordt gevonden door de

(3.66)

en met N,j:matrices N
2

tot
-1

=

vermenigvuldiging V211 de,
4J

tlJ- ,
p tlJZ l~ Co-t-C')

De overdrachtsmatrices van de 3 +lagen zijn al bepaald

in (3.51).

N
em

Teder van de ~lagen heeft een eigen 2 en een 1 •

Na vermenig-..ruldiging voIgt voor de matrix N
f

=

De elementen van de matrix N
f

zijn:

cos Wl1'cOS W12.cOSW1 ~pos W1 . sin W11 .sin W12
21

-~.COSWT~ .. sinuj1. sinW11 -2:z..cosW11.sinWl. sinW1z
Z 2

=j ( 2.13 in W1 . cos W1 1·cOS Wl2. - 2. Zl.sin W11'S i n W12' sin <'01:
Z1

+21.sinW11.coSW1. COSW1.z +Z2.sinW12 COSW11' cosW1 ).

j (_'_. cosW11 . cos W1 . sinW 1,2, +_1_. sinW11' cOSW1 . cosW1 2

Zl 21
+1 . sin W1 . cosWl1' cosW1Z - ~ .sin W1. sin W11.sinW12 ) ..

2 2ZZ

Nf22 = cos W1. cos W11.cOS W12 -21 COSW1:. sinW11.sinWl2
Zz.

-L.COSW1!.sinW1. sinW1:Z- !L.COSW1Z sinW11·sinW1:
22 21

(3.67)



63

-Voor de matrix veer het totale systeem wordt nu gevonden:

Bij het berekenen van de overdrachtsfunctie om het

(3.68)

spectrum van de echo te vinden moet rekening gehouden

worden met het feit dat het signaal de transducer twee

maal in verschillende richtingen doerloopt.

Omdat de afstand van de transducer tot de reflector groot genoeg

is am multiple reflecties buiten beschouwing te kunnen
/I

laten)kunnen in dit ~eval de overdrachtsfuncties he en en
I' "
terug met elkaar vermenigvuldigd worden •.
Met (3.34) wordt voor de overdracht van de elektrische naar

de akoestische poort gevonden:

H1( p)= -=-2=-lZt~ _

ZeZtNt 21 +leNt 11 +t'11 2+Zt- Nt 22

Voar de overdracht V2,n de akocstische poort na<1r de elektrische

poart wardt met (3.35) gevonden:

H2(P)= 2 Ze (3.70)
ZeZt Nt21 +?eNt 11 + Zt Nt 2'2 + ~r2

De overdrachtsfunctie voar het tweemaal doorlopen van het

systeem is nu:

H
12

(P)= 4ZeLL ~

(ZeZtNt21+ZeNt11 tZtNtntNt12)2

Deze formule 1'1Ordt in het volgenoc hoofdstuk gebruikt om

de impulsresponsie van ecn transducer te berekenen.



3.12 Ontwerpoverwegingen vocr aen transducer.

De consequenties van de keuze van de materiaalgrootheden en de

constructie van de transducer komen nu aan de orde.
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De invloeden van de lagen zijn in 3.10 onderzocht.

Voo~ de karakteristieke impedanties zijn de optimale waarden

te berekenen met (3.59), (3.60) en (3.61).

Hierbij moet de voorste helft van de piezoelektrische schijf oak

als A/4 laag beschou>;Td "lOrden.

In 3.10 is tevens naar voren gekomen dat in eerste instantie

aIle ty4 lagen dezelfde resonantiefrequentie en dus oak

dezelfde looptijd moeten hsbben voor een optimale impulsresponsie.

Er zijn echter 2 argumenten om de looptijden van de A;!4
lagen korter te kiezen waardaor de transmissie veor hogere

frequenties verbeterd wordt ten kast.e van de transmissie voor

lagere frequenties.

1) De transformatieverhouding van de elekt~mechanische trans

formator uit het KLM model in 3.8 is rond W=Wo,evenredig

met l~w • De impedant.ietransformatie van het knooppunt

door de transformator is daarmee evenredig met W-2.

is de negatieve capaciteit c' zeer groot

en de invloed daarvan is verwaarloosbaar.

De impedantie van de capaciteit co is evenredig met 1/~.

De overdrachtsfunctie van de elektrisehe poort naar het midden

van de transmissielijnen is daarom evenredig met 1~W.

De transmissie voor hogere frequenties is daarom sleehter dan

die voor de lagere frequenties hetgeen gecompenseerd kan worden

met kleinere looptijden vear de A;4 lagen.



2) De st erk frequentie-afhankel ijke d cmping van biologisch

weefsel heeft tot gevolg dat het spectrum van de ontvangen

echo vooral aan de kant van de hogere frequenties onderdrukt

wordt.Hierdoor wordt de resonantiefrequentie van de echo lager

en wardt de tijdsduur van een echo langer.

Oak dit verschijnsel kan enigszins gecompenseerd worden met

kart ere looptijden van de AA lagen.
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De keuze van de AA lagen is hiermee vastgelegd en blijkt dus

onafhankelijk te zijn van de andere eigenschappen van de transducer.

De keuze van de backing heeft grate invloed op de prestaties van de

transducer.

In de eerste plaats mogen uit de backing geen reflecties terugkeren

waardoor de impedantie van de backing dus zuiver re~el is.

De impednntie van de backing wordt door de achterste helft van de

pi()zoelektrischc plaed getransformeerd n~)ar het knooppunt en staat

dElar parallel met de door de A,A lagen getransformeerde impedantie

van het medium aan de voorkant van de transducer.

Een aontal bijzondere gevallen zullen nu onoerzocht Horden.

1) Een zeerlage impedantie van de backing,zoals lucht, heeft tot

gevolg dat de nnar de achterkant lopende golven vrijwel volledig

pereflecteerd worden en er dUD geen anergie in de backing

verdHijnt.Het rendement van de transducer is dan dUB zo hoag

mogelijk.De getransformeerde impedantie van de backing op het

knooppunt is bij resonantie re~el en zeer heag en buiten reso

nantie zuiver imaginair.De frequenties waarvoor .de parallelle

impedanties op het knooppunt een even groat re~el deel als

imaginair deel hebben liggen dan zo dicht mogelijk bij elkaar.

De transducer is daarom smalbandig.



2) Een impedantie die gelijk is aan de karakteristieke impedantie

van het piezelektrische materiaal.

In dit geval treden er geen reflecties op tussen de backing

en de piezoelektrische schijf.

AIle naar achteren lopende golven verdwijnen in de backing

waardoor het rendement zo laag mogelijk is.

D~ impedantie van de backing getransformeerd naar het knooppunt

is constant en recel.

De frequenties waarvoor het reeele en het imaginaire deel van

de impedantie op het knooppunt aan elkaar gelijk zijn liggen

nu zo vel' mogelijk van elkaar waaronder de transducer relatief

breedbandig is.

3) Er kan ook gekozen worden voor een backingimpedantie dtisdanig
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dat de Q van de achterste helft van de tr?nsducer bij bena-

dering gelijk is aan de Q van de voorste helft.

4) Interesant is nu ook om te ondcrzoeken wat er gebeurt als de

impedantie van de backing grater is dan de impeda~tie van de

piezoelektrische schijf.

Het teken van de reflectiecoefficient <lan de achterkant van de

schijf draait om en de resonantiefrequentie is die frequentie

waarvoor de dikte van de schijf een A~ bedraagt. Hiermee

is de resqnantiefrequentie dus gehalveerd. De fase waarmee de

golven aan de grensvlakken gegenereerd worden verandert niet.

Het is technisch niet interesant deze ~ mode te gebrui-

ken omdat er geen backingmaterialen zijn met voldoende hoge

impedantie en een goede demping waardoor geen reflecties op

treden.

Een uitzondering moet misschien gemaakt worden voar de pi~zo

elektrische polymeren zoals PVDF.
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De elektrische matching aan de elektrische poort voIgt uit

de overweging dat bij de resonantiefrequentie van de trans

ducer de m~tching zo goed mogelijk moet zijn.

De ingangsimpedantie van de transducer kan berekend worden

als functie van de frequentie met (3.36) en (3.68) maar dit

is hiervoor niet nodig.

Eenvoudiger is om met (3.46) de impedantie van de backing te

transformeren naar het knooppunt en parallel te zetten aan

de met (3.59) en (3.60) of (3.61) getransformeerde impedantie

van het akoe3tische medium.

Deze in eerste instantie ree~le impedantie op het knooppunt

wordt nu door de elektrornech.?nische transformator van het

KLM model getransformeerd tot een re~ele elektrische impe

dantie. De impedantie aan de elektrische poort is nu deze

reeele impedantie in serie met de capaciteit CO.(CI;o )
De overdracht van een elektrische bron DElar de transducer is

optim8al als de bronimpedantie de toeGcvoegd complexe is van

de transducer impedantie.

De capaciteit van de transducer wordt dus weggetuned met een

serieinductie zodanig d0t de rcsonantiefrequentie

gelijk is aan de transducer resonantie.

De op deze wijze reeele impcdantie kan nu met een transfor

mator aangepast l"lorden aan de bronimpedantie, bijvoorbeeld

SO Q kabelimpedantie.

De vaak toegepaste methode om een transducer te tunen met een

parallelinductiviteit is op grond van het bovensiaande dus

minder goed.

Ret is belangrijk dat deze resonaniiekring een zo laag moeelijke

Q~factor heeft.Als de Q-factor van de elekirische kring teo hoog is

wordt de bandbreedie van de transducer versmald. In dit geval

moet er gezocht \"lorden naar hogere orde neh/erken die een goede

aanpassing over een groter frequenticgebjed mogelijk maken.



68
."

Op deze wijze kan ook het belang van een zo haog mogelijk koppel

getal k worden a0ngetoond.De transformatieverhauding uit het KLM

model is evenredig met k zodat de getransformeerde impedantie van

het knooppunt evenredig is met k 2 .Een zo haog' mogelijk koppel

getal heeft dUB een zo laag mogelijke elektrische Q-fector tot

gevolg.

Bij excitatie van de transducer met de avalanche methode komt ook

de noodzaak van een goede elektrische tuning naar voren.

De maximale uitsturing van een transducer wordt begrensd door die

mamentane spanning VJaarbij depolarisatie van het piezoelektrische

materiaBl of elektrische do~rslag ken optreden.De elektrische

energie buiten de doorlaatband van de transducer,di~ bij de avalanche

methode groat is,komt nu niet over de elektroden te sta2n.

Van belang is oak dat de kabel near de transducer kErakteristiek is

afgesloten om multiple reflecties over de kabel te voorkomen.



4.1 Computersimulaties.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten uit

hoofdstuk 3 gebruikt worden am met behulp van de computer

het gedrag van een t~ansducer te simuleren.

Een aantal aspecten voar de transformatie uit hat frequentie

domein komen aan de orde.

Het resultaat van een simulatie bestaat uit het amplitude

s~ectrum van het signaal en uit de responsie in het tijds

domein.

Een a~ntal simulaties worden vergeleken met experiment eel

bereikte resultaten.

69



.-

42 Berekening van een echo als functie van de tijd.

De impulsresponsie in h~t tij&domein kan gevonden worden uit de

overdrachtsfunctie door inverse Fouriertransformatie.

Bij excitatie door een Diracpuls bestaat de impulsresponsie onder

meer uit meerdere Diracpulsen.

Hierbij wardt dan p-een rekening i2'ehouden met de excitatiemethode.

Om de echo van een vlakke reflector in het veld te berekenen dj.e

loodrecht wordt aangestraald~moet rekening gehouden worden met de

volgende overwegingen:

a) De trcJnsformatie van het frequentiedome~ naar het tijdsdo

mein. Slechts in de allereenvQudigste gevallen is het doen

lijk om dit analytisch te doen.

In het algemeen moet daarvoor de computer gebruikt worden die

een Fast Fourier Transform algorithme toepast.

Een FF'r algori thme toegepast op een bepnald frequentiegebied

impliceert dat het beschouwde spectrum periodiek verondersteld

wordt.

Ret resultaat van een FFT algorithme bestaat uit een aantal

be~onsterinecn van het tijdsignaal waarvan de bemonsterings

frequentie gelijk is aan tweemaal de hoogste frequentie van het

getransformeerdc spectrum.

Volgens de informatietheorie kan nu met een ideaal laag door

laatfilter, met als afsnijfreouen~ie de hoogste frequentie uit

het spectrum, het oorspronkelijke signasl verkregen ''lorden.

De beschikbare tekenroutine die de bemonsteringen met rechte

lijnen verbindt,is echter zeker geen ideaal laagdoorlaatfilter.

Ret aantal bemon<3teringen moet dus sterk vergroot worden het

geen impliceert dat het te transformeren spectrum vergroot moet

worden. Een eigenschap van sommige transducers/dat in het

achterste gedeelte van de echo de maxima clichterbij elkaar

liggen/komt dan ook naar voren.
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b)De overdrachtsfunctie heeft een periodick karakter.

Een systeem bestaande uit looptijdelcmenten met dezelfde

looptijd heeft doorlaatbanden op on even harmonischen die

exact symmetrisch zijn met de eerste daorlaatband.

Vaal' de beschcuwde transducers is die symmetrie niet zander

meer aanwezi~.In de eerste plaats omdat ,als de looptijden van

de elementen niet samenvallen,de hogere harmonischen van die

elementen steeds verdeI' uit elkaar komen te liggen.

In de tweede plaats omdat de vaste capaciteit Co geen

periodiek karakter heeft.

c)De meest toegepaste excitatie van een transducer bestaat uit

ontlading van een condensator over de kabel die naar de

transducer loopt. De spanning over de transducer neemt daar

daardoar stapvormig toe van nul tot V ievolgd door een
max

bij benadering exponenti~el dalende curve waarvan de tijds_

constante bepaald wordt door de capaciteit van de condensator

en de impedantie van de transducer met de dempingsweerstanden.

De excitatie is bij benadering optimaal als de tijdscanstante

gelijk is aan de halve periode van de resonantiefrequentie van

de transducer.

Een aanname hierbij is dat multiple reflecties tussen de ing-ang

van de kabel en de transducer buiten beschouwing gelaten

kunnen worden omdat de kabel' kart is en omdat de misaanpassingen

aan de kabeluiteinden niet te groot zijn bij een goede matching.

d)De hogere harmonischen bevatten geen rel~vante informatie

over de aard van de reflectoren.

Bij bialag-isch weefeel is de damping ven hogere harmanischen

veel grater dan de demping van de grondfrequentie.

Om de signaal-ruisverhouding te verbeteren wordt bij de

versterking van de echo's een vorm van bandfiltering toegepast.
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Op grond van deze overwegingen is besloten het spectrum door

te laten lopen tot 8 maGI de resonantie frequentie.

Dit levert dus 8 bemonsteringen per peri ode Ope

De fout veroorzaakt door de tekenroutine is nu van andergeschikt

belangjde maximale fout van de amplitude is nu ca 7,5% en

de gemiddelde fout is ca 2%.

Het spectrum is nul voor aIle frequenties groter dan twee maal

de resonantie f~equentie.

Voar de excitatie wordt het spectrum vermenigvuldigd met een

Heegfunctie die nul is oj) W= 0 en W:: 2t.Jo
Bij een slmulatie wordt behalve de responsie in het tijdsdomein

oak het cmplitudespectrum van het sig-neal geFeven.

Verder is in het programma alles genormeerd rond de resonantie

frequentie zadat van het getekende amplitudespectrum aIleen het

nul punt bekend is en de responsie geen informatie geeft over

de frequentie van de transducer.

Als de te simuleren transducer geen of slechts cen ~ laag he eft

wardt voor de niet gebruikte )4 lRag de akoestische impedantie

van water (1,5) ingevuld.

·Een belangrijk aspect bij het vergelijken van de berekende met de

gemeten responsie is dat bij de berekeningen de invloed van het

akoestische veld en de aard van de reflector niet zijn meegenomen.

De berekende responsie moet eigenlijk geconvolueerd worden met

de impulsresponsie van het veld dat bepaald wordt door de

afmetingen van de transducer en de reflector.
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De gesimuleerde resultaten van een transducer worden nu

vergeleken met de resultaten die in de praktijk verkre~en

worden.De transducer is gefocusserd en in het focus staat de

vlakke reflector die loodrecht wordt aangestraald.De invloed

van het akoestische veld is dan minimaal omdat de ontvangen

golf door de focussering precies in fase is met de uittredende

golf.

De eerste transducer heeft de navolgende opbouw:

De elektrische impedanti~ is 2 Q door de toepassing van een

5: 1 transforrnator naar de 50 Q Kabel die ook karakteristiek

is afgesloten.

De relatieve impedantie van het piezomateriaal is 30.

De impedantie van de backing,Araldite met wolfram,is 15.

De impedaniie van de eerste ~~la?g is 5,4,Araldite met alu

minium.De dikte van de eerste AA laag is 0,1 mm en de voort

plantingssnelheid is 3169 mise

De ak08stische lens wordt beschouwd als een tweede A;4 laag.

Hocwel deze aannamc niet correct is)kan aIleen op deze wijze

rekening gehouden worden met het effect van de lens.

~e karakteristieke impedantie van deze laag is 3.5 en de dikte

wordt met de voortplantingssnelheid zo gekozen dat de looptijd

overeenkomt met een \;41arg.

Van het piezomateria21 is verder de dielektrische permeabiliteit

"'1" J" 6 -8 /u constanta rek 1, .10 F m ,het koppelgetal 0,7 ,de dikte

0,27 mm en de voortplantingssnelheid 3750 -m/s.Het oppervlakte

van de lacen is 2,5~ cm2 •

Ret resultaat van de simulatie komt zaer goed overeen met het

gemeten resultaat. AIleen de staert van de echo komt niet meer

overeen.ln de simulatie is duidelijk periodiciteit van de om

hullende te herkennen ·(jie veroorzaakt kan Horden doordat de

A;4 laGen niet correct. zijn afgestemd. fig 4.3.1

De vorm van het spectrum is dan oak zekerniet moai afvallend

rond de centrale frequentie.
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De tweede transducer diE: gesimuleerd 1'lordt) staat bcschreven

in [12J en de impulsr.~sponsie is door de auteurs gemeten.

Deze transducer heeft de volgende opbouw:

Het piezoelektrische materiaaJ. is lood-metaniobaat \..ra'rvan

de karakteristieke impedantie ~elijk is aan 20,het koppelgetal

gelijk is aan O,316,de dikte ~elijk is aan 0,91 mm,de 8

gelijk is aan 2,35. 10-9 en de oppeI'vlakte gelijk is aan

1,26 cm2 .De transducer is air-backed zodat de backing-i~pedantie

gesteld kan worden op 0,01 •

De transducer is voorzien van een )4 laag met een karak

teristieke impedantio van 3,38, e~n dikte van 0,37 mm en

een voortplantingssnelheid van 3090 m/s.

De elektrische matching is Redaen met een serie-inductie.

De elektrische impedantie waarmce is afgesloten is 50 n.

De gesimuleerde responsie komt zcer goed overeen met de door

de auteurs gemeten responsie. fig 4.3.2

De vorm van de omhullende is "mooi.eI''' dan bij de vorige trans

ducer omdat er gec·n periodici tei t in voorkomt .De vorry, van het

~mplitudespectrum is dan ook veel beter "gaussiseh" van vorm.

Dit is eRn voarbeeld van een goed transducerontwerp.

Om de invloed van cen sterker dempende be_eking te onderzoeken

zijn 2 simulaties gemaakt met een backing met impcdantie van

7 en met een.backing met impedantie 20.In het la~tste geval is

dus maximaal gedempt.Alle andere gegevens zijn daarbij niet

verandaI'd. fig 4.3.3 en fig 11.3.4

Duidelijk is te zien dat de impulsresponsies met toenemende

demping breedbandiger worden wat oak te zien is in het

amplitudespectrum.

De toenemende demping heaft oak ecn verminderde gevoeligheid

tot Gevolg:bij een demping door een ~acking met imped2ntie 7

is oeze a,511 maol de oorspron..kclijke r:evoeligheid en bij een

backing van 20 is deze 0,28 maal de oorspronkelijke gevoeligheid.



fig 4.3.2

Het amplitu~e frequent iespec+.ru:n.
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5.1 De excitatie van cpn transducer.

De excitatie vaneen transducer is van zeer grote invloed op

de prestaties van een transducer.

Ret spectrum van de' excitatie moet zo goed mogelijk overeen

komen met het doorlaatgebied van de transducer.Een te breed

bandige excitatie,een te korte excitatie in het tijdsdomein,

heeft tot gevolg dat de elektrische energie buiten de doorlaat

band van de transducer aIleen wordt opgeslaRen in de vorm van

blindvermo~en en de momentane spanning ever de elektroden

verhoogt zodat de rnaximale uitstuurbaarheid van de transducer

verslechtert zonder dat de resposie merkbaar breedbandiger \olordt.

Een te smalbandige excitatie heeft het tegenovergestelde be

zwaar dat de responsie ook smalbandiger wordt ~onder dat het

rendement duidelijk verbetert.

In dit hoofdstuk kornen 2 excitatiemethoden aan de orde.

De eerste is de algemeen toegepaste avalanche methode waarvoor

een verbetering voorgesteld wordt.

De h;eede methode is voorgesteld in [21] ,de compensated sine

~ave excitation (CSE), en werd in dit afstudeerproject in

de praktijk toegepast en onderzocht op bruikbaarheid.
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5.2 De avalanche excitatiemethode.

Bij deze methode wordt een korte elektrische puIs gegene

reerd door een opgeladcn condensator te ontladen over een

\'leerstand.
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De condensatorspanning bedraa{!,t in het algemeen enkele

honderden \;:01 ts en de ontlading \10rdt gedaan met een ver

mogenstransistor die in de zgn avalanche-mode werkt.

De meeste thyristors zijn te traag of kunnen daze maximale

spanningen niet verdragen.

De transistor staat normaal uit geleiding door de kleine

basis-emitterweerstand en komt plotseling in geleiding door

een kleine puls op de basis waarvan de vorm en de grootte

niet van invloed zijn op het in geleiding komon.

Een praktisch toegepast schema:

trigger
O---,-----l

39

56 39
son

De zendspanning over de kabel na?r de transducer bestaat

uit een stapfunctie gevolgd door een Gxponenti~le daling

waarvan de tijdsconstante bepaAld wordt door de capaciteit

van de consensator en de weerstanJen met de kabelimpedantie.

Voor een optimale Gxcitatie moet de tijdsconstante ongeveer

gelijk zijn aan de helft van eentrillingsperiode van de

transducer.De excitatie is dus zeer breedbandig en is voor

smalbandige transducers zeker te breGd~andig.
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Dc pulser kan smalbandiger gemaakt worden door de R-C kring,

die in feite een hoegdoorlaatfilter is vear de stapfunctie van

de tranSls~or,te vervangen door een R-L-C bandfilter met een

geschikte Q-factor en een doorlaatband die ligt op de resonan

tiefrequentie van de transducer.
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1K

+

trigp-er
O---...,...-----l

10K

I
c

2N3055 50Q

fig. 5.2.2

Hiermee zijn geen praktische ervaringen opgedaan maar het is

zeker interessant dit in de praktijk te onderzoeken.
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5.3 De compensated sine-wave excitation. [21J

Bij deze excitaiiemethode wordt getracht om met een

smalbandige excitatie door een korte sinustrein een

goede pevoeligheid te bereiken en het daarbij behorende

nadeel van een smalbandige responsie te vermijden.

De excitatie bestaat uit een korte sinustrein om de

transducer in trilling te brengen)gevolgd door een

tweede korte sinustrein met een andere amplitude om

de transducer versneld te dempen.(fig 5.3.~)

Het spectrum van deze excitatie bestaat uit 2 sincfuncties

rond Wo en omdat de dempende sinustrein 180
0

in fase

verschoven is ten opzichte van de eerste sinustrein,is

de amplitude van dat spectrum rond Wo tef{engesteld aan

het spectrum van de esrste sinustrein.

Het spectrum van de excitatie wordt daarmee kunstmatig

verbreed en dit is dus ecn primitieve vorm van invers

filteren.
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Electronica.

De functie ~ie gegenereerd moet worden)bestaat uit 2 korte sinus

treinen met een verschillend aantal halve perioden en een verschil

lende amplitude. De overgang van de aerste sinustrein naar de twee-

de sinustrein gnat met een fasedraaiing van 180 0 gepaard.

Bovendien moet de functie gegenereerd worden na een triggersignaal

waarbij de tijdvertraging constant moet zijn.

-~t
fig. 5.3.1

De harmonische vervorming is van ondergcschikt belang, dit om de

volgende redenen:

Hogere frequenties worden in de volgende versterkertrappen onder

drukt.

Biologisch weefsel dempt zeer sterk voar hogere frequenties.

Het ontvangen signaal wordt dub1Jelfasig gelijkgericht en ge

gefilterd door een laagdoorlnatfilter wanrdoor aIleen de om

hullende overblijft.

De toegepaste electronica wordt gesplitst in 2 e;edeelten;de functie

generator waar de gewenste functie gegenere~rd wordt en een lineaire

versterker om een voldoende hoog signaalniveau te verkrijgen.



De fu~~tiegenerator.

Ontwerpover~egj.ngen.

Om te voldoen a8n het bovenstaande is besloten de functie te

genereren met LS TTL.
Daarbij is het volgende overwogen:

~e oscillator is van het RC type dat momentaan gestart

kan worden na een triggerpuls. Een L C oscillator met

een hoge Q-factor hecft een groot aantal periocten nodig voor

dat stabiele oscillatie berei1~.t vlOrdt)hetgeen niet acceptabel

is.

Een free -running oscillator veroorzaakt een jitter in het

tijdstip van het starten van de functie, bovendien zou het

aansnijden van de juiste fase voor problemen zorgen.

Het in en uitschakelen van de twee sin streirnen vereist zeer

snelle analogc schakelaars. De schakel tijd moet zeer klein zijn

ten opzichte van de trillingstijd van 100 ns.

Dergelijke a,naloge schake13ars Haren niet beschikbaar.

De tijdsvensters T1 en T2 woy'den gegenereerd met regel-

bare getriggerde monostabiele multivibrators.

Het schema van de functiegenerator staat op de volgende bladzijde.

TerHille van de overzichtelijkheid zijn voed.ingsspanningen en

ontkoppelcondensatoren achterwege gelaten.

Een triggersignaal start de monostabiele multivibrators M1

en r<12 • Ged.urend.e de tijd dot ui tgang Q van M1

"Low" is t-Jcrlct de oscillator. I,Tet 2 exclusive or's om

dezelfdc propagation delay time te houden, wordt uit het uni-

polaire signaal Y van de oscill<:l'tor een complementair

signaal verkregen.
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M2 genereert een extra delay T om de correcte fase aan te

85

kunnen snijden bij het ingaan van T1.

Na TO worden de 2 monostabiele multivibrators en M4 gestari.

Ge durende de tijd dat Q van M3 en Q van M4 "high" zijn Nordt het

complementai~e signael doorgegevcn aan de uitgangen A1 en ft2.

De uitgangen B1 en B2 zijr. dan nul.

Als dac'Tna. Q van M4 en Q van M3 "high" zijnJwordt het cornple-

mentaire signa.al doorgegeven aan de uiigangen B1 en B2 terwijl

"A1 e~ A2 dan nul zijn.

De uitgangen A1,A2,B1 en zijn in open-collectoruitvoering en

worden met cen regelbare clampschakeling begrensd.
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1) Van groot belang js dat de frequentie van de oscillator gelijk

is aRn de resonanticfreouentie van de transducer.

Afregeling wordt geda8n door de transducer te exciteren met

een pulstrein.Het stationaire stuk van de echo heeft de

oscillatorfrequentie en de uitslingerende staart van de echo

geeft de resonantie frequentie van de transducer.

Met potmeter P5 wordt de frequentie afgeregeld.

2) Met de monostabiele Multivibrator M2 wordt het tijdsinterval

T voor de exacte fase-aansnijdin& bepaald.De afre&elin& wordt
o

gedaan met potmeter P2.

3)De monostabiele multivibratoren M3 en M4 bepalen de tijdsinter

vallen T1+T2 en T1 en worden afgeregeld met potmeters P3

en P4.

4) De amplitudes van de sinustreinen worden afgeregeld met potme

ters p6 en Pi.
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De eindversterker.

Aan de eindversterker worden de navolgende eisen gesteld~

1) Het te leveren vermogen moet zo groat mogelijk zijn.

2) De versterker moet een breed frequentiegebied hebben ••

Bij een centrale freouentie van 10 MHz moet de bandbreedte

doorlopen tot 30 MHz.

3) De uitgangsimpedantie moet bij voorkeur regelbaar zijn.

Om multiple reflecties over de kabel to voorkomen lOoet de

uitgangsimpedantie 50 n bedragen.Het kan oak interessant zijn

am cen stuk kabel met cen lengte van ~ toe te passen als

transformator in walk geval de uitgangsimpedantie anders is.

4) De verstarker moet stabiel zijn voor iedere belastings

impednntic.

5) Va or zeer kleine spanningen moet de uitgangsimpedantie veel

hoger zijn dan 50 n om te voorkomen dat de energie van z'{wkke

echo's in de zender gedissipeerd worden.

Bovendien moet de ruis uit de eindversterker uit ~et ontvangen

signaal gehouden worden.

6) De versterker moet 2 ingangcn hebben am de 2 "sinus" trainen

bij clkaar op te tellen.



90

Ontwerpoverwegingen.

De versterker is opgebouwd rand een paar VMos-Fets.

Deze devices bieden een aantal grate voordelen ten opzichte

van bipolaire transistoren.

1) De afwezighcid van second breakdown.De Fets kunnen momentaan

de maximale stroom en spanning verdragen.De maximale tijds

duur hiervoor VIordt bepaald door de thermische traagheid

van de chip en speelt in deze toepassing geen 1'01 gezien

de lage duty-cycle van de versterker.

2) De veel kleinere schakeltiidcn van de Fets.Mot bipolaire
• <-

vermogenstransistoren is het onmogelijk deze resultaten

van ca 5 ns te bareiken.

3) De vrij",rel idcaal rechte V - I
d

karakteristiek waardoor
gs

zeer weinig vervorming optreedt en de noodzaak van een

eorrigerend netwerk vervalt.

4) De zeer hoge uitgRngsimpedantie van de drain die een vrijwel

ideale stroombron 15.Er is \Vel cen eapaeiteit tussen drain

en source.

Op grand van bovenstaande punten en de cisen 3) en 4) veor

de versterker is besloton de eindversterker niet terug te

koppelen.De eind versterker Nardt uitgevoerd als een balans

versterker met een ui t{,;angstran.sformator am een goode af'O

passing te verkrijgcn. Dit is de cenVOll digste oplossing.

Een nndeal is dat de uitgangsimpedantie niet aetief bepaald

wordt zodat de helft van het vermogen in .de aanpassingsimne

dantie verdwijnt.Om het door de transformator lopende vermogen

te beperken is de aanp8ssingsimpedantie voer de transfor-

mator gezet.De drain-source spanning wordt be~rensd door

Zenerdiodes am ontoelaatbare spanningen ten gevolge van para

sitaire zelfinducties te voorkomen.
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De 4 diodes achter de transformator zorgen voor een hage

uitgangsimpedantie voor kleine spanningen.

In de zendsituatie spelen deze diodes geen 1'01.

De dimensionering van de transformator om de Fets te

belasten bij de maximale stroam en spanning is erg belangrijk.

De gates van de Fets vormen een belasting van 50 pF en

moeten voor volledige uitsturing een spanningszwaai krijgen

van 13 V. De stuurstroom kan daarom oplopen tot 100 mAo

De stuurversterkers zijn opgebouwd rand een hybride opamp met

een slew-rate van 600 V/;w.

De opamp staat geschakcld in de niet-inverterende mode met 2

ingangen zodanig oat als een van de ingangen geaard is de ver

sterkingsfactor 2,2 is.

Om de hoge uitgangsstroom vaal' de gates te kunnen leveren is

achter de uitgang van de opamp cen trap met 2 ultra fast

saturated switches •

De diodes bij de opamps worden tOBFcpast om de uitgangsstroom

van de opamp te begrenzen.

Gezien de hogc stromen most en de voedingen een lage impedantie

hebhen en de cntkoppeling moet met goade condensatoren gedaan

"lorden.

Met de huidige beschikbare Fets zijn de ontwikkelde vermogens

nog niet voldocnde om met cen avalanche pulseI'. te kunnen

concurrcren maar met nieuwere devices meet dat weI mogelijk

zjjn.



Schem~ van de eindtrap.

fig 5.,.4
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Toepassi~

Bij de toepassing van deze zender worden de prestaties vergele-

ken met de prestaties van een avalanche pulser.

De criteria hiervoor zijn:

1) Het aantal d B l
S dat de maximale top-top spanning van een

echo ligt onder de maximale spanning over de kabel bij exci

tatie.

2) De afstand in tijd tussen de - 6 dB

hullende van de echo.

3) De afstand in tijd tussen de - 20 d 8 punten van de om

hullende van de echo.

De afstelling van de zender wordt door middel van trIal and

error gevonden.

Er wordt gedraaid tot er een mooie echo is verkregen.

Dit proces convergeert iedere keer tot de beste afstelling.

Als transducer wordt het exemplaar gen6men waarmee de beste

resultaten zijn behaald.

Links boven staat de vorm van de excitatie zoals verkregen

met een avalanche pulser.

De maximale zendspanning over de transducerkabel is 250 v.
De ontvangen echo (rechts boven) heeft een.maximale ampli-

tude van 375 m V top-top.

De echo ligt dus ca 56,5 dB onder de zendspanning.

De afname van de ampl i tude van de echo bedraagt ca 6 d B/
periode.

De -6 dB punten liggen ca. 150 ns van elkaar verwi~derd en voar

de -20 dB punten is dit ca 750 ns.
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De zendspanning over de transduc€rkabel staat midden links

op de bladzijde.De laatste halve peri ode van de zendspanning

is ca 50 ns in de tijd verschoven ten opzichte van de vorige

drie halve period en.

De hierbij behorende echo staat midden rechts op de bladzijde.

Bij een maximale zendspanning van 50 V. wordt nu cen echo

verkregen van 145 mV. top-top.

De echospanning ligt daarmee ca 51 dB. onder de maximale

zendspanning.

De -6 dB punten liggen evenals bij de avalanche pulseI' ca

150 ns uit elkaar maar ~oor de -20 dB punten is dit 400 ns.

Vergelijking van de -prestaties van de pulsers levert op dat:

1) De echospanning bij toepassing van de CSE pulseI' 6 dB hoger

kan zijn bij dezelfde maximale zendspanning.

2) De -6 dB punten lig~en even vel' uit eikaar.

3) De -40 dB punten ligfcn bij de CSE pulseI' veeldichter bij

elkaar waardoor het verrnogen om,een sterke en een zwakke

reflector van elkaar te onderscheiden sterk verbeterd is.

op de vorige bladzijde staat linksonder een sinustrein ~"aarmee

feexciteerd wordt en rechtsonder de bijbehorendc echo.

Het inslinger gedeelte, de stationaire situatie en het uitslinger

gedeelte zijn duidelijkte herkennen.

Het uitslinger~edeelte is vrijwel identick met de echo vari de

avalanche pulseI'.
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Discussie.

Bij het vergelijken van de prestaties komt naar voren dat

bij de toegepaste transducer de prestaties met een CSE pulser

betel' zijn dan bij toepassing van een avalanche pulser.

Daar tegenover staan een aantal nadelen~

) //

1 De CSE pulseI' werkte goed bij slechis een transducer en

bij de andere transducers werd geen essentiele verbetering

bereikt.

2) Ret beschikbare vermogen van de eindtrap is voorlopig niet

voldoende am deze transducer volledig uit te sturen.

Bij kleinere transducers kan dit weI voldoende zijn.

3) Een verbetering van de prestaties van de transducer kan oak

bereikt worden door optimale elektrische aanpassing van de

aVcianche pulseI'.

4) De grote hoeveelheid electronica en de tijdrovende afregel

procerJUl'e.

De voordelen van de CSE pulser lijken daardoor niet op te wegen

tegen de nadelen.

Hat \"leI aantl'ekkelijk kan zijn)is een eenvoudige pulstrein

'generator f';8valgd door een eindverst erker voor toepassinc;' in

"phased arrays" .JIierbij ....lorden een aantal kleine transducers

geexciteerd met een klein tijdsverschil am een focussering te

bereiken.

Avalanche pulsars zijn hier moeilijker toepasbaar omdat het

ontsteken van de eerste pulseI" oak het ontsteken van de andere

pulsers kan veroorzaken door de parasitaire capaciteiten.
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