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Sarnenvatting:

Met behulp van ultrageluid is het mogelijk om op indirekte

wijze een afbeelding te maken van een doorsnede van een

objekt. Het kontrast in de afbeelding ontstaat door variaties

in materiaalkonstanten, zoals absorptie en voortplantings

snelheid.

In dit verslag wordt een methode beschreven waarmee men, bij

doorstraling van een objekt met kontinue ultrageluid, de loop

tijd van dit geluid kan bepalen.

Het principe van de meting bestaat uit het overzenden van een

frekwentie-gemoduleerde akoestische golf. De draaggolffrekwen

tie is ongeveer 1 IIHz, terwijl de modulatiefrekwentie 25 KHz

bedraagt. Na demodulatie verkrijgt men weer het laagfrekwente

signaal van 25 KHz. Het faseverschil tussen dit signaal en het

laagfrekwente signaal waarmee gemoduleerd is, bevat de infor

matie over de looptijd.

Uit de meetresultaten, die verkregen zlJn met een experimentele

opstelling zal blijken, dat reflekties en transducer-eigen

schappen een storende invloed hebben op het faseverschil. De

meetfouten kunnen vermindert worden door de frekwentiezwaai te

vergroten en door er voor te zorgen, dat er zo weinig mogelijk

reflekties opde zendtransducer terecht komen.
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Summary
=======

By ultrasonic methods it is possible, in an indirect way,

to make a representation of a section of an objekt.

The contrast in the picture appears by variations in the

qualities of the material, for instance absorption and

speed of propagation.

In this report a methode is described, which makes it

possible to determine the time-of~ight (T.O.F.), when an

objekt is irradiated by continuous ultrasound. The principle

of the measurement exists of transmitting a frequency-modulated 0

acoustical wave. The frequency of the carrier wave is about

1 Mc/ s ' while the modulation-frequency is 25 KC/s.

After demodulation, we regain the low-frequency signal of

25 KC/s. The phase-difference between this demodulated signal

and the modulation signal contains the information about the

T.O.F.

From the results, acquired by an experimental measuring

set up, it will appear that reflections and transducer-qualities

have a disturbing influence upon the phase-difference.

It is possible to diminish the faults of the measurement, by

increasing the frequency-deviation and by see to it, as least

as possible reflections reach the transmitting transducer.
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HOOFDSTUK I

In de klinische praktijk bestaat de behoefte om op onbloedige

en niet schadelijke manier een diagnose te kunnen stellen over

zekere afwijkingen.

Dit onderzoek handelt over zoln belangrijk technisch hulpmiddel

in de bio-medische techniek nl. ultrageluid.

1.1. Ultrageluid

Met de naam ultrageluid worden die geluidsgolven aange

duid, die wegens hun te hoge frekwentie niet meer door de

mens kunnen worden gehoord. De ondergrens van het ultra

sone spektrum ligt afhankelijk van de persoon tussen 15 en

20 KHz; de minimale golflengte wordt door de kristalroos

terafstand in het transmissiemedium bepaald en bedraagt bij

vaste stoffen enk~le)Um.

Ultrageluid is in de natuur een bekend verschijnsel: men

denke bijv. aan de "sonar"-golven (geluids-radar) waarmee

vleermuizen en bruinvissen hun omgeving waarnemen.

Voor zover bekend, heeft de mens eerst sinds ongeveer 60

jaar bewust gebruik gemaakt van voor hem onhoorbare, hoog

frekwente geluidstrillingen.

Na 1945 wordt ultrageluid slechts bij lage intensiteiten en

voor observatie doeleinden gebruikt: materiaalonderzoek en

geluidsradar. Later kwam ook ultrageluid van hogere intensi

teit in de belangstelling met toepassingen als ultrasoon

reinigen, homogeniseren van melk en mutatie van biologische

organismen.

De medische ontwikkeling volgde de technische op de voet.

Na 1945 aanvankelijk vrijwel uitsluitend met gepulst geluid

ten behoeve van weefselonderzoek, later ook voor therapeu

tische, chirurgische en biologische toepassingen.

Zo zijn er de geavanceerde technieken waarmee hartafwijkingen

vast te stellen zijn. Verder zijn er de mogelijkheden om een

foto te maken van het ongeboren kind en het hoorbaar maken

van zijn hartgeluiden.
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'Een andere toepassing van ultrageluid in de medische

techniek is het verkrijgen van een doorsnede van een

lichaamsdeel.

Hierdoor is het mogelijk om bepaalde afwijkingen te

konstateren.

1.2. Beschouwing over het kader waarin het onderzoek staat

In principe zijn er twee methoden om een afbeelding

van de doorsnede van een lichaamsdeel te maken:

- Echo-techniek, waarbij men gebruik maakt van de re

flektie van de geluidsbundel. In het algemeen werkt

men dan met gepulst ultrageluid (hierover meer in 1.4.).

- Transmissietechnieken, waarbij de absorptie of de

looptijd bepalend zijn voor de afbeelding. De door

snede van een objekt wordt dan bepaald met behulp van

een aantal projekties. Hierbij maakt men gebruik van

computer-algoritmen.

Alvorens verder op deze technieken in te gaan, zal ik

nu eerst enkele fysische aspekten van ultrageluid be

handelen.

1.3. Elementaire fysica van het akoestische veld

De mathematische behandeling van het akoestische veld is

vrij gekompliceerd. In deze paragraaf worden enkele re

sultaten gegeven. Voor een uitgebreider overzicht zij ver

wezen.naar de literatuur.

Akoestische golven planten zich via verdichtingen

en verdunningen van het transmissiemedium longitu

dinaal en in vaste stoffen via schuifspanningen

transversaal voort: de deeltjes van het medium wor

den in trilling gebracht.

Indien de lokale deeltjessnelheden ~ zeer klein

zijn ten opzichte van de voortplantingssnelheid c
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van het geluid in het medium, voldoet het akoes

tische veld aan de lineaire golfvergelijking:

v2.~ ::: -it .\1l:1 (1. 1)
waarin ~ de deeltjessnelheid voorstelt.

Voor hogere snelheden c.g. intensiteiten, is dit

niet meer het geval. Voo~ de intensiteiten die bij

diagnostisch ultrageluid gebruikelijk zijn geldt

(I.I.) ruimschoots.

1.3.2. Parameters van het akoestische veld------------------------------------
Ret akoestische veld wordt meestal beschreven aan

de hand van twee parameters: de akoestische druk p

en de deeltjessnelheid v. Indien men p en ~ met

elektrische spanningen en stromen identificeert,

blijkt er een frappante overeenkomst met het elektro

magnetische 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 baro

metrische druk.

Onder de akoestische druk wordt nu deze wisselende

druk verstaan.

b. Deeltjessnelheid

De akoestische druk gaat met bewegingen der vo

"lume-elementen gepaardi de hieraan inherente snel

heid y blijkt van een vektorpotentiaal U met

v = - v U te kunnen worden afgeleid. Zowel U als p

voldoen aan (I.I.)

c. Voortplantingssnelheid

Akoestische golven planten zich met een eindige

snelheid c voort. Deze snelheid hangt af van het

type golven: longitudinaal, transversaal, opper

vlaktegolf en van de vorm van het medium en wordt

door de soortelijke massa p en de elasticiteits

modulus bepaald. In vloeistoffen treden vrijwel
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uitsluitend longitudinale golven op en bedraagt

de voortplantingssnelheid:

c. = yKYr
waarin Ka de adiabatisehe uitzettingseoeffieient

voorstelt. De.voortplantingssnelheid in zaeht

weefsel wijkt weinig af van die in water:

d. Dernping

Dernping kan rnakroskopiseh worden gesplitst in ver

strooiings- en absorptie versehijnselen. In het

voor diagnostisehe doeleinden toegepaste frekwen

tiegebied van 1-10 MHz blijkt de absorptie in

dB/rn in de rneeste gevallen vrijwel lineair met de

frekwentie toe te nernen. De rneeste waarden in

tabel I zijn geldig voor een frekwentie van 1 MHz,

de in dit onderzoek toegepaste ultrasone frekwen

tie.

TABEL I

Waarden van de dernping van enkele biologisehe

rnaterialen.

De gegevens zijn aan lit 1 ontleend.

D('(dB/ern) f (MHz) afhank.v.f

Water 0.10 1 f2

Bloed 0.18 1 ~

Vet 0.63 1 f

Lever 0.94 1 f

Nieren 1.0 1 f

Spier (langs) 1.3 1 f

Spier (dwars) 3.3 1 f

Bot 20 1.6 2.
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e. Voortplantingskonstante

De voortplantingskonstante k wordt op dezelfde

wijze als bij het e.m.-veld gedefinieerd:

,)
(.). -~, .. - G

~ is de fasesnelheid, W de cirkelfrekwentie

van het veld en 0( de demping in Him.

f. Akoestische impedantie

De analogie tussen het akoestische en het e.m.

veld leidt tot het begrip karakteristieke akoes

tische impedantie Z a
Deze is gedefinieerd als de verhouding van de

amplitude van de akoestische druk p en de ampli

tude van de deeltjessnelheid v

~Za = Q
Deze formule geldt aIleen voor een sinusvormige

golf. In het algemene geval zal Za komplex zijn.

Voor vlakke golven in vrijwel verliesvrije media

is Za reeel en bedraagt:

Za = p. c

Deze grootheid wordt de karakteristieke akoes

tische impedantie van het medium genoemd, omdat

uitsluitend de parameters van het medium erin

voorkomen.

g. Intensiteit

Het met een geluidsgolf gepaard gaande vermogens

transport is in haar algemeenheid moeilijk te

meten. Analoog met het elektrische veld geldt

voor de akoestische intensiteit:

I('v//M~ = 1: p/Za =t V1 . Za
Ook deze formule geldt slechts voor sinusvormige

golven.

1.3.3. Akoestische omzetters

Het ultrasone veld moet op een of andere manier

worden opgewekt en bij diagnostische toepassingen

worden gedetekteerd.
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In aIle gevallen wordt hierbij van elektro-akoes

tische omzetters gebruik gemaakt.

In deze paragraaf wordt de meest bekende en ook in

dit onderzoek toegepaste piezo-elektrische omzetter

behandeld (Philips PXE-S).

In de Ferro-elektrische materialen zoals BaTi03 en

PZT (lood-zirconaat-titanaati Philips PXE-S) treedt

het elektro-striktieve effekt zeer sterk Ope Deze

materialen kunnen worden gepolariseerd en gedragen

zich dan als een piezo-elektrische omzetter. Bet

elektro-striktieve effekt is fundamenteel niet

lineair; doch kan door polarisatie worden gelineari

seerd. Om deze reden wordt in de literatuur het elek

tro-striktieve effekt veelal bij het piezo-elektrische

ondergebracht.

PZT-omzetters worden zorgvuldig voorgepolariseerd,

zodat hun omzettende eigenschappen vrij nauwkeurig

reproduceerbaar zijn. Zij hebben het voordeel, dat

zij polykristallijn en dus isotroop zijn. Zij hoeven

dus i.t.t. bijv. kwarts niet langs een specifieke as

te worden gesneden en hun omzettende eigenschappen

worden grotendeels bepaald door vorm, polarisatie

en elektroden. PXE-S heeft een geschiktemechanische

kwaliteitsfaktor voor de in dit onderzoek gebruikte

toepassing.

We gebruiken de veel toegepaste diktetriller.

De ideale diktetriller is een omzetter waarvan lengte

. en breedte zeer groot zijn ten opzichte van de dikte.

t1en kan de diktetriller met het volgende blokschema

weergeven (zie Fig. 1.)

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

ELekkRisch.
..

'",-tt.
I l C Rv IL.-- .J

Zpo
R -.

L Akoes~isch

-Fig. 1. Equivalent circuit van de diktetriller
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Dit bestaat uit de parallel schakeling van de eigen

capaciteit van de omzetter

Co = fA/a
waarin a de dikte van de omzetter is,en een komplexe

impedantie Zp. Deze Zp kan in goede benadering worden

gesplitst in een term ZPo' overeenkomend met de geheel

vrij trillende omzetter en een belasting weerstand RL
die door de akoestische impedantie van het medium en

de oppervlakte van de omzetter wordt bepaald. ZPo voIgt

uit het mechanisch~ resonantiegedrag en het is gebrui

kelijk deze door middel van een elektrische seriekring

te benaderen.

Verder stellen Rd de dielektrische verliesweerstand en

Rv de mechanische verliesweerstand voor.

Indien de totale demping van de seriekring (Rv + RL)

niet te groot is, krijgt het impedantiediagram van de

ornzetter de vorm van een cirkel bij de resonantie

frekwentie.

De eindige afmetingen van de omzetter zullen onge

wenste trillingen opleveren die de longitudinale tril

ling verstoren. Dit komt o.a. tot uiting in het impe

dantiediagram (zie Fig. 2.) en weI bij frekwenties iets

onder de 1 UHz.

Bij 3 MHz ontstaat een tweede resonantiecirkel. Deze

omzetter was van het eerdergenoemde Philips PXE-5

type.
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Fig. 2. Impedantie diagram van een onbelaste

PXE-5 omzetter (afmetingen a = 2 mmi

1 rlHz

o = 10 mm)
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1.4. Echo-technieken

Deze technieken zlJn gebaseerd op het feit, dat er re

flekties ontstaan, als ultrageluid een grenslaag passeert,

waar de akoestische impedantie van waarde verandert.

De gereflekteerde akoestische energie kan weer ontvangen

worden. In het algemeen maakt men gebruik van een trans

ducer, die afwisselend dienst doet als zender en ontvanger.

De tijd tussen het zenden van een puIs en het ontvangen van

de gereflekteerde puIs en de amplitude van deze gereflek

teerde puIs zeggen mijiets over de afstand tot het echo

producerend oppervlak en over de aard van dit oppervlak.

De verkregen beelden kunnen 1 of 2-dimensionaal zijn.

~:~29~ (amplitude-mode)

Ret oudste en eenvoudigste type van de puls-echo-methode

is de A-mode. Gelijktijdig met het uitzenden van een ge

IUidspuls wordt de tijdbasis van een oscilloscoop getrig

gerd. Ontvangen signalen worden na versterking en gelijk

richting aan de Y-afbuiging van de oscilloscoop toege

voerd. De abcis geeft dan de diepte van het reflekterend

oppervlak aan, de ordinaat zegt iets over de aard van dit

oppervlak (zie Fig. 3).

~:~29~ (brightness-mode)

Bij B-scanning moduleert het ontvangstsignaal niet de

Y-afbuiging, maar de intensiteit van de lichtstip (Z-modu

latie). De omzetter wordt in een richting loodrecht op de

zendrichting verschoven, terwijl de Y-afbuiging synchroon

met deze beweging wordt gestuurd. Op deze wijze verkrijgt

men een dwarsdoorsnede van het objekt (zie Fig. 3).

~QI}}E2~!}9_~:~S:~!}

Men kan met de S-mode een 2-dimensionale afbeelding maken.

Hierbij wordt de richting van de tijdbasis van het display

gekoppeld met de richting van de geluidsbundel door de

patient.
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De B-moae representeert dan de ruimtelijke positie van elk

echo-producerend oppervlak en niet aIleen maar de afstand

tot de transducer. Als de transducer langs een lichaamsdeel

bewogen wordt en aIle afzonderlijke B-modes worden gelnte

greerd, verkrijgt men een 2-dimensionaal beeld. (zie Fig. 3)

Dit noemt men de compound B-scan.

Otni!eHeR.

I I
I L" t II.. Scah- \ryue )

•

l. ·

•
d.

•

•

•

•
•

•

Fig. 3. A, B en Compound B-scan methode om de ultrasone

puIs-echo informatie zichtbaar te maken.

a: Schematische doorsnede van een lichaamsdeel

b: A-mode representatie van een scan-lijn

c: B-mode representatie van dezelfde scan-lijn

d: B-scan, waarbij richting tijdbasis gekoppeld aan

de richting van de geluidsbundel

e: Compound B-scan, samengesteld uit een aantal

B-scans zoals d.

(Ontleend aan lit 1) .
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~:~~~~ (moving-scan)

Als de reflektor een beweging uitvoert, dan zal de puls

echo informatie een kombinatie zijn van tijd en amplitude

gegevens. De momentane positie van een bewegende reflektor

kan onderzocht worden uit de tijdgegevens.

Een veel gebruikte methode is die w~arbij men gebruik maakt

van de B-mode. De positie van de heldere stip op het display

zal evenredig varieren met de beweging van het reflekterende

oppervlak. Als we nu een lichtgevoelige film met een konstante

snelheid onder het display voortbewegen, krijgen we een regis

tratie van de verplaatsing van de reflektor in de tijd.

We kunnen, behalve met behulp van compound B-scan, ook een

2-dimensionaal beeld verkrijgen met behulp van array-scanners.

In een houder zitten onder elkaar een aantal transducers.

Tegelijkertijd met het aansturen van het eerste kristal wordt

de tijdbasis van het display gestart. Na een instelbare tijd

wordt het tweede kristal aangestuurd. De positie van de tijd

basis is afhankelijk van het aangestuurde kristal.

De registratie van de transducers worden onder elkaar geschre

ven in de B-mode en op het display verschijnt aldus een af

beelding van de doorsnede.

Sector-scan-----------
Hierbij worden aIle transducers in de houder tegelijkertijd

aangestuurd. Door faseverschillen in de signalen aan te brengen,

kan men de bundel, afkomstig van deze transducers, richten.

1.5. Transmissie technieken

Als we gebruik maken van de informatie die de transmissiegolf,

dus de golf die zich door het objekt heendringt, kunnen we

eveneens een beeld krijgen van het objekt.

Bij deze methode is het noodzakelijk, dat we twee transducers

tot onze beschikking hebben. Een ervan fungeert als zender en

de andere als ontvanger (zie Fig. 4).
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Om een afbeelding van de doorsnede van het objekt te be

palen, moeten we een aantal projekties maken van het ob-.

jekt. Met behulp van de computer kunnen we dan aan de hand

van deze projekties de doorsnede bepalen.

PRoiektie

r 1
I~--- ---111 1

Zende.R OnlvanseR.
{

Fig. 4. Principe van de transmissie techniek.

Deze methode om een afbeelding van de doorsnede van een

objekt te maken is vrij gekompliceerd ten opzichte van de

puls-echo-technieken. Het verschil is echter, dat we ge

bruik maken van geheel andere eigenschappen van de propa

gatie van de geluidsgolf.

Bij puls-echo-technieken is de reflektie van de geluids

bundel belangrijk, dus hier heeft men te maken met de ver

andering in akoestische impedantie van het weefsel, terwijl

bij trans~issie technieken juist de

absorptiecoefficient en de voortplantingssnelheid belangrijk

zijn.

Zowel de absorptiecoefficient als de voortplantingssnelheid

zijn karakteristieke grootheden voor een medium.

Daardoor is het mogelijk een afbeelding te maken, waarbij

het kontrast berust op absorptie of op geluidssnelheid.

We zullen ons verder in dit onderzoek bezighouden met de

geluidssnelheid.
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Elk medium heeft zijn karakteristiekevoortplantingssnel

heid. Als een akoestische golf zich in een medium voort

plant, zal het dus een eindige tijd duren voordat de golf

de ontvangsttransducer bereikt.

Als we nu de tijd bepalen, die de golf nodig heeft om van

zend- naar ontvangsttransducer te reizen, hebben we een

maat voor de gemiddelde snelheid van de golf.

Afhankelijk van de samenstelling van het objekt treden er

looptijdverschillen op.

Door de transducer weer rechtlijnig langs het objekt voort

te bewegen, verkrijgen we een projektie.

Bet kontrast in de afbeelding ontstaat door afwijkingen in

de looptijd ook weI "Time of Flight" (T.O.F.) genoernd.

Er zijn 2 manieren om de T.O.F. te meten, namelijk met be

hulp van gepulst ultrageluid en met behulp van kontinu ultra

geluid. In de meeste laboratoria maakt men gebruik van ge

pulst ultrageluid. Bet is dan mogelijk, om de T.O.F. te be

palen tot op 1ns. nauwkeurig.

Met behulp van continu ultrageluid zijn er een aantal me

thoden om de T.O.F. te bepalen. In Boofdstuk II zullen we

dieper op deze methoden ingaan.

De verwachting is, dat hierbij minder apparatuur vereist is

dan met gepulst ultrageluid.

Om een redelijk oplossend verrnogen in looptijdverschillen te

verkrijgen, is het wenselijk de looptijd te bepalen met een

differentiele gevoeligheid van tenrninste 1 promille.

Een andere grootheid is de tijd die beschikbaar is voor het

doen van een meting. Om een goede projektie te verkrijgen

gaan we er van uit, dat we ongeveer 60 metingen nodig hebben.

Met 18 projekties is een redelijk goede afbeelding te maken.

Er zijn dus in totaal ongeveer 1080 metingen nodig.

De metingen worden in een waterbak uitgevoerd en het is nood

zakelijk, dat het objekt (de patient) onbeweeglijk is zolang

de meting duurt.

Om er voor te zorgen, dat de temperatuurvariaties in water

bak en objekt geen invloed hebben op de meting, mag de tijd,

nodig voor deze 1080 metingen, niet te lang zijn. We stellen

deze tijd nu op 1,5 a 2 minuten.

Bieruit voIgt, dat de tijd die beschikbaar is voor het doen

van een meting circa 100 ms bedraagt.



1.6. De afstudeeropdracht

We zien, dat het mogelijk is een afbeelding te maken

van de doorsnede van een lichaamsdeel, met behulp van

transmissietechnieken, mits we de beschikking hebben

over ± 1000 metingen. In Hoofdstuk II zullen we zien,

dat dit betekent, dat we voor een meting ongeveer 100 ms

tijd 'hebben. Het is dus nodig, om na te gaan, of het

mogelijk is een enkele meting te doen in 100 ms en met

de gewenste nauwkeurigheid van 1 0/00.

In het volgende Hoofdstuk zijn een aantal mogelijkheden

weergegeven om de T.O.F. te bepalen met behulp van

continue ultrageluid. Het resultaat is dat we, willen

we de gewenste nauwkeurigheid bereiken, gebruik moeten

maken van gemoduleerd ultrageluid. De Heer Timmermans

heeft in een onderzoek aangetoond, dat amplitude-modu

latie niet tot het gewenste resultaat leidt, daar door

het ontstaan van staande golven tussen de transducers

een fout in de meetwaarde ontstaat, die afhankelijk is

van het medium tussen zend- en ontvangsttransducer.

De opdracht is nu om na te gaan of het mogelijk is, de

T.O.F. te bepalen met een nauwkeurigheid van 1 0/00 en

in een tijdsbestek van 100 ms met behulp van frekwentie

gemoduleerd ultrageluid.

We veronderstellen, dat er geen staande golven kunnen

ontstaan, omdat de frekwentie niet konstant blijft en

de.gereflekteerde golf dus een andere frekwentie heeft

dan de uitgezonden golf. We zullen de frekwentiezwaai

klein houden om de fasefout ten gevolge van de trans

ducereigenschappen te minimaliseren.
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HOOFDSTUK II

De transducers zlJn in een waterbak recht tegenover elkaar

geplaatst ter verkrijging van een optimale overdracht.

(zie Fig. 5)

Deze transducers hebben een resorantiefrekwentie van 1.05 11Hz.

De afstand tussen de transducers is ongeveer 15 cm.

Dit betekent, dat er tussen zend- en ontvangsttransducer 100

golflengtes zijn. Immers A= c; = 1,5 mm en de geluidssnel

heid in water is 1500 m/s.

Dit betekent ook, dat de looptijd T , met water als medium,

100 jJ-s is. (7: =~ ; met l., de afstand tussen de transducers)

o jeK
Ze ncleR, Ol\tvanq-

I~-------0 ------jll
I ,

I I
...'oC--- L =15 CM------....:

Fig. 5. Principe-opstelling van de transducers

Bevindt er zich tussen zender en ontvanger behalve water ook

een objekt, dan zal de looptijd veranderen.

Indien er zich bijvoorbeeld vet tussen de transducers bevindt,

zal de looptijd ongeveer 110 ps bedragen.

De geluidssnelheid in vet is ongeveer 1400 m/s.

Als zich bot met een dikte van 2,5 em tussen de transducers

bevindt is de looptijd 90 JlS. (In bot is de geluidssnelheid

4000 m/ s .)

Op bijlage I is een lijst van geluidssnelheden in verschil

lende biologische materialen weergegeven.
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Bij een kombinatie van vet, bot en weefsel nernen we aan,

dat de looptijd zich tussen 90 en 110jUszal bevinden.

De maximale looptijdvariatie is dus ±. 10}J-s

De minimale looptijdvariatie die we moeten kunnen bepalen,

is bij een gerniddelde looptijd van 100;US en een gewenste

differentiele gevoeligheid van 1 promille O,IJts

We w~llen nu de looptijd met behulp van kontinu ultrageluid

bepalen. Bij gebruik van gepulst ultrageluid kunnen we de

looptijd bepalen door het tijdverschil te meten tussen ge-~

zonden en ontvangen puIs. Bet kontinu ultrageluid is dit

echter niet mogelijk en zullerr we de looptijd op een andere

manier moeten bepalen.

De enige grootheid die we daarvoor kunnen gebruiken is de

frekwentie. Als mogelijke meetmethoden zijn er dan de vol

gende mogelijkheden:

~O=ll.TV dt.
b. Houdt de frekwentie aan de zendzijde konstant en meet het

faseverschil tussen zend- en ontvangstsignaal.

a. Varieer de frekwentie aan de zendzijde lineair met de

tijd en meet het frekwentieverschil ~l tussen zend- en

ontvangsttransducer. Dit is dan een maat voor de looptijd ~

Immers:

c. Gernoduleerd ultrageluid: Hoduleer een sinusvormig laag

frekwent signaal op bijv. 1 !~Hz en meet het faseverschil

van het laag frekwente signaal. Dit is op 2 manieren moge

lijk:

1. Amplitude modulatie

2. Frekwentie modulatie.
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2.1. Variatie van de frekwentie

We kunnen de frekwentie bijvoorbeeld lineair laten toe~

nemen in de tijd. (zie Fig. 6)

De frekwentie van het zendsignaal wordt dan:

fz(t) = s.t + b

waarin: s de steilheid is waarmee de frekwentie toeneemt en

b de frekwentie is op het tijdstip t = 0

De ontvangsttransducer zal dan de frekwentie een tijd T

later volgen:

foCt) -= set -l') + b

f1 ----~..L...-----_Y
I 7:
I
I
I
I
l
I

__.~ t

Fig. 6. Frekwentie-verloop van ontvanger en zender

Als men een frekwentieverschil tussen twee signalen meet

dan is 'het noodzakelijk, dat men over minimaal een volle

periode meet. Als men dan in 100 ms een meting wil doen,

moet het frekwentieverschil minimaal 10 Hz bedragen.

De kleinste variatie die men moet kunnen meten is O,I~S

Als fo de frekwentie is v66r het optreden van de variatie

van 0,1,.,.'9 en fo' na het optreden ervan., dan zal het ver

schil lifo tussen fo en fo' dus minimaal 10 Hz moe ten be

dragen. (zie tevens Fig. 7)
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f

1
------------- ---

6fo r·
1/1

) :
/1

/ I
I
I
I
I

I
I
I,

--..~ t,

Fig. 7. Frekwentie verloop van zender en ontvanger als

de Iooptijd met A~ is toegenomen

Hieruit voIgt, dat de steilheid Seen minimale waarde heeft:

S = tang ~ = Af'p =~ =10& Hz/
6 t' 10~1 "IS .

Gedurende de 100 m sec dat de meting duurt, is de frekwentie

dus toegenomen met 10 7 Hz.

Als b = 1 MHz is dit niet te verwezenIijken.

Verhoging van de grondfrekwentie b tot 100 11Hz is niet moge

Iijk daar de absorptie kwadratisch toeneemt met de frekwentie.

Dat betekent, dat we het zendvermogen op moeten voeren.

Tengevolge hiervan zal o.a. de warmteontwikkeling in het ob

jekt toenemen. In de praktijk zal het objekt een patient zijn

en zulke grote vermogens zuIIen voor de patient een zeer pijn

Iijke ervaring zijn.

Op deze manier is het dus niet mogelijk om de Iooptijd te me

ten.
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2.2. Meting van het faseversehil

Als we de zendfrekwentie op een konstante waarde houden

van 1 MHz en we meten het faseversehil tussen zend- en

ontvangstsignaal dan kunnen we hieruit de, looptijd be

palen.

Met water als medium is de afstand tussen zend- en ont

vangsttransdueer 100 golflengtes, dus er ontstaat een

faseversehil van 100 x 3600 • Deze 100 x 360 0 komen over

een met een looptijd van 100jUs bij een geluidssnelheid

van 1500 mis, een frekwentie van 1 MHz en een afstand van

15 em tussen zend- en ontvangsttransdueer.

Om 1 0/00 nauwkeurig te meten, is het dus noodzakelijk,

dat een looptijdvariatie van O,l;US , overeenkomend met

360 faseversehuiving, gekonstateerd wordt. Dit zal geen

moeilijkheden opleveren; anders is het, dat een variatie

van 20 ~$ ook gekonstateerd moet worden, dat wil zeggen,

dat een faseverse0il van 20 x 3600 gemeten moet worden.

Aangezien er geen fasemeter is die het versehil ziet tus

sen x enx+ n.360 0 zal het niet mogelijk zijn zulke grote

versehillen eenduidig vast te stellen. Toepassing van een

teller, die het aantal keren dat n een opgehoogd wordt bij

houdt, is niet mogelijk daar de fase diseontinu kan ver

anderen. Indien we er voor willen zorgen, dat de fase zieh

tussen x en x + 360·bevindt, zullen we de frekwentie moe

ten verlagen tot 50 KHz.

Het kleinst mogelijke looptijdversehil van O,l~S komt nu

overeen met 1,6 0
• Dit is nog eenvoudig te konstateren met

een fasemeter. De golflengte is nu eehter toegenomen tot

3 em. Aangezien objekten kleiner dan de golflengte prinei

pieel niet kunnen worden waargenomen, zal het oplossend

vermogen in dit geval 3 em zijn en dit is onaanvaardbaar.
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2.3. Gemoduleerd ultrageluid

De oplossing van de moeilijkheden uit 2.2. is, dat we·

een laag frekwent sinusvormig signaal van 50 KHz modu

leren op een signaal van 1 r1Hz. Dit kunnen we op twee

manieren doen: 1. Amplitude gemoduleerd

2. Frekwentie gemoduleerd.

Timmermans (lit 2) heeft laten zien, dat er ten

gevolge van staande golven tussen zender en ont

vanger een extra faseverschil ontstaat, doordat

de zijbanden van het spektrum van het amplitude

gemoduleerde signaal tegen elkaar in in fase ge

draaid worden.

In Fig. 8 is de vektor representatie van amplitude

roodulatie weergegeven. Tevens is de fout weerge

geven, die er ontstaat indien de zijbanden tegen

elkaar in in fase gedraaid worden.

Aclis de draaggolf en Am zijn de zijbanden.

e x.tr-a

fdsedl"'4ai i 09".

no I'rnaal.

Fig. 8. Vektor representatie van het AM-signaal
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De mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van

de staande golfverhouding, en de staande golf

verhouding is op zijn beurt een funktie van de

looptijd en dat is juist de grootheid die we

willen meten. Hierdoor ontstaat er een onvoor

spelbare fout bij de interpretatie van het fase

verschil. Deze fout ligt in de orde van enkele

graden en dus onaanvaardbaar.

2.3.2. ~f~~~~~~!~_g~2S~!~~fS_~!~f~g~!~!S

Bij deze methode is het niet mogelijk, dat er

staande golven optreden daar de frekwenties van

heen- en teruggaande golf verschillend zijn. De

verwachting is dan ook, dat we hiermee nauwkeuri

ger zullen kunnen meten dan met amplitude gemodu

leerd geluid.

Er wordt een laagfrekwent signaal van 50 KHz ge

moduleerd op een draaggolf van 1 MHz.

Uitgaande van het feit, dat er zich een zuiver 10

pende golf tussen zender en ontvanger bevindt, kun-

nen we gebruik maken van de volgende formules:

Draaggolf Vcl(t) = Ad cos wdt fd
_ Wd = 1 HHz (2.1- lTT

Modulatiegolf vrri~) = Am cos Wmt f m= ~ =50 KHz (2.2.2. TT

Nu wordt de frekwentie van de draaggolf belnvloedt,

zodat de frekwentie varieert rond 1 MHz en dit ge

beurt dan met een frekwentie van 50 KHz (zie tevens

Fig. 10).

De grootte van de frekwentie%~Miwordtbepaald door

de amplitude van de modulatiegolf Am.

Fig. 9 is de vektor-representatie van het frekwentie

gemoduleerde signaal als we al~een de eerste zijbanden

meenemen .

.EiCJ <;1 VectoR-RepReSerl1:a.tie va.n hd: f .M. siCJnaal.
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I
I
I
I
I
I

Iof---Tm. --+I

Fig. 10. Frekwentie van het zendsignaal als funktie
van de tijd

Trn = Jrr. =:2.0 j'J.S •

(1."7)

Er geldt

stel

verder

Dus :

wet) :: Wdtt) +4 wit) = Wd + oc vM(t}
Wd t = ~c1(i:)

« vm(i} '= AW Cos W M t.
1\ "waarin AW=.t'11'AF de topdeviatie voorstelt.

De totaal doorlopen fasehoek is nu gelijk aan:
t

~(I:) =cI> cl(f) 1- ~m(t) =f wtc) d"t .

= Wd t + fl. wl/t) d ~
. 0 t.

=wa t + C(; lvrn<t.}d t
~

~(t): l."'dt ,+~ Sin w~ t
Voor het zendsignaal vinakn we nu:

'""( \ f'AW '.. J}Vz t.) =Ad Cos i}(t.) = Ad C:OS Well:. + W"", S hI', UJ~ 't.

",,=AeI coslWd t + W\ Sinwmt.}.
waarin m=~W de maximale hoekafwijking in radialen is

W'l

en modulatie-index genoemd wordt.
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Uitschrijven van (2.7) levert:

Vz{t:.) = Ael{ Cos w~ ~ cos(w\td'''''''M~)- slrn''''a{ stn(~ sin W~-l)J ~.9)

Of': Vz('9 = Ret Ad e j i(i)1
=R {A j"",:SihW",i jWclije cl e e.

Deze uitdrukking is van belang als we een beter inzicht

willen verkrijgen in het frekwentie spektrum.

ejW\s,,, wr\'\ t. is een komplexe periodieke funktie met periode

pt = .2 "IT •

Hierdoor is het mogelijk de funktie in een reeks van Fourier

te schrijven (zie lit 4 en 5) .

clan is-:
-.L f.2TT jm sin pi -inpt

cc" - 21T e e cl.pl
o

l.".{.. . :\
, JlMSl"x.-nX;

"n(M) =I t\(M) = ~"1T fed X •
o

Als we

~h is een funktie van m en is een zogenaamde Besselfunktie;

n bepaalt de orde van de Besselfunktie.

Uitwerking van (2.10} geeft:

j"",S\nlAJ t. .l T i
e m = 1 0 +.21.1 cOS.1p"t. + 1-4 C.os I..fp + ..

+j(1Is 9i"P-l. + 1 I 3 s\V\ 3p~ .)
(2.131 in (2.91 substitueren vinden \'le:

VzC!:.) ::Aa[ro(m) coswdt -4- It(Vh)[C.OS(Wd"'w4i -C.DS(""c\ -w~~

+ :r.t(n-t)lCD'S(Wcl ...~~~i - Cos(wcl-lw~t! ... -----.] (2..14)

Hierin is:

de term met 10 de draaggolf, die met Ii zijn de eerste zij

frekwenties,en verder zijn er nog oneindig veel zijfrekwenties

waarvan de amplitudes (In enz.l afnemen.

Het frekwentie spektrum is dus in principe oneindig breed.
4\

De modulatie-index m ==~ bepaalt de grootte van de
""rn

coe£ficienten In (m).
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Als m klein is spelen de termen van hogere orde nauwelijks

een role Bij toenemende m gaan de termen van hogere orde

een steeds grotere rol spelen.

In Fig. 11 zijn enkele spektra voor verschillende waarden

van m weergegeven.

M::::O.2.5

ro = O.S

1£ I......... ml+-

m= .2..0

\,/aal"de Vd.'l'\ •

;- ongemoauleel'oe
: d(\aa.!f!'olr.
I

rn= 1.0

Fig. 11. Frekwentie spektrum met toenemende frekwentiezwaai~tJ)

en konstante modulatiefrekwentie (fm)

Het ontvangen signaal zal in ampljtude afgenomen zijn en

bovendien de looptijd ~ verschoven zijn.

Uitgaande van (2.7) als uitgezonden signaal krijgen we dan:

Vo8:) = Rdie os Iwelff: .. r) + VV\ S lVl wW)(I:. +'1:) f .
Na demodulatie krijgen we dan het laagfrekwente signaal terug,

met ook de gewenste looptijd ~ verschoven.

ALdus:
Vergelijken we dit met (2.2.) dan zien we, dat we de looptijd

T kunnen bepalen indien we het faseverschil kenhen tussen Vm en Vg.

Bovendien zien we, dat Wm een schaalfaktor voor~is; hij benaalt

de gevoeligheid. We hebben gezien, dat om een eenduidige meting te

doen de fase slechts over 3600 mag varieren. Dit moet overeen

komen met een maximale 100Vtijd variatie van 20~s . Dat wil

zeggen, dat fm = ~ = 50 KHz moet zijn.
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In dit geval loopt het meetbereik dus van 90 tot 110~]ndien

we een modulatiefrekwentie gebruiken van 25 KHz, neernt de ge

voeligheid af maar het meetbreikt neemt toe van 80 tot 129~s

In de praktijk zal het handig zijn om de modulatiefrekwentie

variabel te maken om op deze manier het meetbereik te kunnen

regelen. Aangezien wm in de formule voorkomt waarrnee we de

looptijd uitrekenen met behulp van het faseverschil, zal wm
zeer stabiel moeten zijn aangezien we 1 0 100 nauwkeurig wil

len meten (zie tevens par 3.4.).

Er zijn een aantal oorzaken waarom de amplitude van het ont

vangen signaal geen konstante amplitude heeft. Aangezien de

gebruikte demodulator (zie 3.3.) een ingangssignaal met kon

stante amplitude verlangt, zullen we daar voor moeten zorgen.

De oorzaken van amplitude variatie zijn:

Tengevolge van verschillen in absorptie in het te onder

zoeken objekt, verandert de amplitude van meting tot meting.

- Doordat het ontvangen signaal als funktie van de frekwentie

in amplitude varieert (zie par. 4.3. en grafiek III) zal er

een amplitude modulatie ontstaan, omdat de frekwentie vari

eert rond de draaggolffrekwentie (zie Fig. 10.).

- In Fig. 12. is in een vektor representatie weergegeven, dat

ten gevolge van frekwentie modulatie,amplitude modulatie

kan ontstaan als de zijbanden verschillend gedempt worden.

, Pig. 12. Vektor representatie van een FH-signaal.
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Hierbij is aIleen rekening gehouden met de eerste zij

banden. Indien de modulatieindex klein is dan zal de

amplitudemodulatie ten gevolge van dit verschil gering

zijn. Tevens zien we, dat er een verandering van fre

kwentiemodulatie optreedt. (Hierover later meer in Hoofd

stuk IV)

In Fig. 13 is het principeschema van de meetopstelling

weergegeven.

O'bjekl.

IMH z
qen~rat:or

+
tnodu Ld:ot" .

Vd[liabele

Osci llat.or-.

Zender.

v

ta.se f\'\ei:.~r.

Demoduta~ol\

Fig.13. Principeschema van de meetopstelling



-32-
HOOFDSTUK III

Ret meetsysteem

In fig. 14 is het blokschema weergegeven van het meetsysteem

zoals dat ontworpen is.

Zend- - TranSmlSSle- Ontvangst-.. ...
gedeelte gedeelte gedeelte

1 1
IVerwerkings
-gedeelte

Fig. 14. Blokschema van het meetsysteem.

In deze figuur zien we dat het gehele meetsysteem opgebouvldis

uit vier gedeeltes, te weten:

1. Zendgedeelte, waarin het laagfrekwente signaal frekwentie

gemoduleerd wordt op het hoogfrekwente signaal van 1 MHz.

2. Transmissie-wegi hiermee wordt bedoeld de zend- en ont

vangst transducer , alsmede het medium waarin de akoes

tische golf zich voortplant.

3. Ontvangstgedeelte, waarin gedemoduleerd wordt.

Verder zal er in dit gedeelte voor gezorgd moeten worden,

dat de -hinderlijke amplitude-modulatie verdwijnt (zie

2.3.2.) .

4. Verwerkingsgedeeltei dit zal het uitgezonden en het terug

ontvangen laagfrekwente signaalzodanig moe ten bewerken,

dat we de beschikking krijgen over een grootheid die een

maat is voor de looptijd.

We zullen nu achtereenvolgens deze vier gedeeltes bespreken.



-33-
3.1. Het zendgedeelte

Het frekwentie-gemoduleerde signaal realiseren we met

behulp van een Sweep Function Generator van Wavetek

type 142, waarvan de frekwentie gevarieerd kan worden

met behulp van een uitwendige spanning. Voor deze span

ning gebruiken we een laagfrekwent sinusvormig signaal

van 25 KHz, dat we realiseren met behulp van een kris

taloscillat'or.

Het blokschema ziet er dan als voIgt uit (zie Fig~ 15).

Sweep 1MHz naar
Function 1----.... zendtra.nsducer
Generator

25 kHz
kristal
osc

Fig. 15.Blokschema van het zendgedeelte

We gebruiken hier 25 KHz in plaats van 50 KHz (zie par.

2.3.2.) om een groter meetbereik te hebben nl. van 80

tot 120}lS .

De gevoeligheid is nu echter afgenomen.

Zoals we zullen zien (3.4.) is het noodzakelijk, dat de

frekwenti~ zeer stabiel blijft. Aangezien er geen oscilla

toren voorhanden waren die zo stabiel zijn in frekwentie,

dat we geen fout maken van 1 0/00 of minder, maken we ge

bruik van een kristal oscillator.

De 25 KHz oscillator is verwezenlijkt met behulp van een

kristal van 100 KHz. Allereerst is er een blok gegenereerd;

daarna is de frekwentie ervan door 4 gedeeld, waarna we van

dit bloksignaal een sinusvormig signaal gemaakt hebben met

behulp van een aktief bandfiller. We hebben een sinusvormig

signaal nodig, omdat het niet mogelijk is met deze wavetek
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te moduleren met een blokvormig signaal.

De 100 KHz oscillator is weergegeven in Fig. 16.

naar
deler

50pF

.
Fig. 16. Schema van de 100 KHz blokoscillator

Met C kan de frekwentie op precies 100 KHz ingesteld worden.

Voor de delerschakeling maak ik gebruik van flip-flops.

Twee flip-flops in serie zorgen voor een deling door 4 als

we het signaal op de klokingang van de flip-flop zetten.

Figuur 17 geeft het schema van deze delerschakeling.

De flip-flops zijn van het D-type en het gebruikte IC is

4013 DC.

•
van
05C.

I I
..- OCl Qn ,....- oct Q

Cp
SQ

'Cp
SQr-- -

I I

Yig. 17. Delerschakeling.

naar
bandfil ter
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Het signaal van de deler is te groot om·rechtstreeks naar

het bandfilter te voeren. Daarom plaatsen we een spannings

deler tussen deler en bandfilter.

Als bandfilter is een tweede-orde aktief filter gebruikt

(zie lit 6)

In deze schakeling kunnen we de-kwaliteitsfaktor van het

filter varieren met een potentiometer~ De centrale fre

kwentie wordt bepaald door 3 capaciteiten van dezelfde waarde

en 2 weerstanden van dezelfde waarde.

Fig. 18 geeft het schema van het filter.

naar
fasemeter

~7-k-'---------'--- +5V
IJOn

van
deler

Fig. 18. Aktief bandfilter

W ~ = _....:,...1---..
o 2~C2

~: 25 kH~.

Voor de centrale frekwentie geldt:

Hieruit voIgt: als R = 3.5 kf\
en C = 1350 pF als

De(l-Faktor kunnen we met R1 instellen.

Voor Q geldt: Q:~K ; dus Q groot indien K~ 4

Als Ro = 1 KI"\. dan moet R1 dus ongeveer 3 kf\ zijn om een hoge

Q-faktor te verkrijgen. We nernen voor R1 dan een weerstand

van 2.7krtin serie met een potentiometer van 300f\ .

Op deze manier is het mogelijk een sinusvorrnig signaal te

verkrijgen met een vervorrning ~ie minder is dan 1% (zie 4.1).

Voor het meten van het faseverschil tussen dergelijke signa-

len is dit goed genoeg.
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De uitgang van het filter wordt gevolgd door een spannings

deler, daar de amplitude van het signaal te groot is om de

Sweep Function Generator aan te sturen.

Om een frekwentiezwaai van 10 KHz te krijgen is een signaal

nodig met een amplitude van 10 mV.

De spanningsdeler wordt op zijn beurt gevolgd door een

emittervolger om de schakeling niet te belasten.

In Fig. 19 is de realisatie van de 2S KHz sinusoscillator

weergegeven.

k

vc ~-"'----'p....1"-J"--"-""""""""

C1I

Fig. 19. Realisatie van de 2S KHz oscillator

Specifikatielijst:

IC1 = SN 7404

IC 2 = 4013 DC

IC 3 = LM 31S

2 N 4124

Piezo elektrisch kristal

G1 = 10 nF C7 = 13S0 pF R1 = S k~ R7 = 1 kn Vc = +S V

G2 = IS nF Cs = 13S0 pF R2 = S kn RS = 100 n Vcc= +lS V

C3 = SO pF C9 = 1 nF R3 = 10 kn R9 = SOO :n Vee= -IS V

C4 = 2.2 nF CI0= 1 nF R4 = 3.Skn RI0= 330 kt'l

Cs = 10 nF Cll= 10nF RS = 3.Skn Rll= 47 kt'l

G6 = 13S0pF C12= 10nF R6 = ~"'kn R12= 1 kt'l

G13= 10nF R11= 300 ..n.
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3.2. Transmissie-gedeelte

transducer

zilver laagj e

perspex buisje

-ara ldiet

I 20' I
~ mm ~

Fig.20o Transducer-bevestiging

r
25

/,--
• 1I .... 1

/~10
I I

I -.I-:=b- I

De transmissieweg bestaat uit een zend- en een ontvangst

transducer, die op een afstand van circa 15 em loodrecht

tegenover elkaar geplaatst zijn in een bak water.

De transducers zijn in een perspex buisje bevestigd, dat

volgegoten is met araldiet met daarin kleine glasbolletjes.

De ar~iet met glasbolletjes moet.er voor zorgen, dat er zo

weinig mogelijk geluid, dat aan de achterkant van de trans

ducer uitgestraald wordt, terugkomt.

Het geheel is bedekt met leit-silber, dat geaard wordt om

elektrische overspraak te voorkomen. (zie Fig.20)

coax- kabel

De transducers worden via twee koperdraadjes op een coax

kabel aangesloten met een karakteristieke impedantie van

50 Ohm.

Het perspexbuisje met transducer is bevestigd op een pvc

plaatje. Dit plaatje is met behulp van drie stelschroeven

op een grote pvc-plaat bevestigd met een dikte van 1 em.

Tussen de twee pvc-platen zitten rubberen doorvoer-tules.

Op deze manier is het mogelijk de beide transducers opti

maal op elkaar te richten met behulp van de drie stel

schroeven.



-38-

~::::------RV.C. plaat

rubber
~~~-"':::::::::"'"'T4----:--t U le

PVC plaatje

~~4--- stelschroef

transducer

Fig.21. Montage-principe van de transducer
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Zoals we gezien hebben in 2.3.2. i$ het nodig, dat we

dynamiekcompressie toepassen, daar tengevolge van de

sterke absorptie in de te onderzoeken objekten de ampli

tude binnen zeer wijde grenzen zal varieren (dynamiek

50 a 60 dB ) .
We hebben ook gezien, dat er een hinderlijke amplitude

modulatie ontstaat. Ook deze dienen we weg te werken.

Aangezien we als demodulator een phase-Iocked-Ioop ge

bruiken, mogen we als ingangssignaal hiervan een blok

gebruiken. Als we nu van het inkomend signaal een blok

van konstante amplitude maken, dan zijn meteen aIle ampli

tude variaties verdwenen. Om dit te bereiken, gebruiken we

het limiter gedeelte van het Ie TBA 120 S. Dit is een FH-IF

versterker met demodulator. Daar de demodulator een gedemo

duleerd signaal levert met veel vervorming en de phase locked

loop niet, gebruiken we slechts het versterkende en begren

zende gedeelte van de TBA 120 S.

In Fig.22 is het schema van dit gedeelte weergegeven. Ret

zijn 8 verschiltrappen achter elkaar gevolgd,door een emitter

volger en twee begrenzende diodes. -r
11

t------t--""--oj0

t---t---.J---+_h

1------- --
I--i--------

'------t----L- --- - - ----+-l.-l

r-,--------r--.----- -- - - - -----r-.".

10--;-__-'-- ---1'- .l...-__....1.-_--'_-t---'

20--...1..- ...,..-- -- - --- 13

Fig.22. Schakeling van de begrenzende versterker van-de
TBA 120 S
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De spanning (V6 - VI0) tussen de uitgangen 6 en 10 van de

limi ter is blokvormig met een amplitude van 300 mV.

Ret Ie NE 560B bezit een phase-locked-loop en beschikt bo

vendien over een uitgang, waarmee we de beschikking krijgen

over het gedemoduleerde laagfrekwente si0naal.

Vee
~ ;J cde-

l.p.f. offpet emphasi 5
It> 15 1'/ fJ ID

F.M\R.F. 8>"~ 12 phase low F.~L.F..
~A '7°In ~ pass -

13 eomga; r filter uit
"IdLU
+

. tl mIn g~Q-----I'2=-1 vol tag e
capacl~Y ~ controlled l4---Ilimiter .....__--l

05C.

vco
out

fine tuning
control

traeki ng
control

range
8

Fig. 23. Blok diagram van de NE 560 B

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

signaal. De oscillatoruitgang heeft dan dezelfde frekwentie

als het inkomende signaal. Als de frekwentie van het ingangs

signaal verandert, vermeerdert of vermindert het uitgangssig

naal van de fpsevergelijker juist genoeg om de frekwentie van

de oscillator even groot te maken als de inkomende frekwentie.

Dus, de spanning die toegevoerd wordt aan de oscillator, is

een funktie van de frekwentie van het ingangssignaal. Als het

ingangssignaal een frekwentie-gemoduleerd signaal is, dan is

de uitgang van het laagdoorlaat filter het gedemoduleerde

signaal (zie lit 7).
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In Fig. 2~ is de gerealiseerde schakeling van het ontvangst

gedeelte ~eergegeven.

Fig. 2q. Realisatie van het ontvangstgedeelte

Specifikatielijst:

IC1 = TBA 120 S D1 = D2 = VSK 130

IC 2 = NE 560 B Vcc = + 18 V

C1 = 10 nF C5 = 22 p.F Cg = 405 pF R1 = 120.n R5 = 6.BK.tl

C2 = 22 nF C6 = 10 nF C10 = 12 nF R2 = 560t\ R6 = 20 KI1

C3 = 22 nF C7 = 10 nF C11 = 1 nF R3 = 330n R7 == 4] Kf

C4 = 1 nF C8 = 10 nF C12 = 10 nF R4 = 15l<AR& =200 kJ

Tussen de twee FM-ingangen van de phase-lacked-loop zijn nag

2 Schottky diodes geplaatst am .het signaal te begrenzen tot

een amplitude van ongeveer 200 mV. Een signaal met een derge

lijke amplitude wordt door de phase-lacked-loop uitstekend

verwerkt.
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13.4. Verwerkingsgedeelte

We kunnen de looptijd bepalen, indien we de beschikking

hebben over het fase-verschil tussen de laagfrekwentie

modulatie op het zendsignaal en de laagfrekwente modu

latie op het ontvangstsignaal.(zie 2.2.)

Om dit faseverschil te meten, maken we gebruik van een

fasemeter.

Hiervoor hebben we een fasemeter van Prosser Scientific

Instruments tot onze beschikking. Deze fasemeter meet het

faseverschil tot op 0,01 0 •

Deze fasemeter zet de looptijd om in een faseverschil.

Om dit te doen moet de fasemeter de frekwentie van het

signaal kennen. Tijdens de meting meet de fasemeter deze

frekwentie. Als wij het faseverschil weer omzetten in een

looptijd, is het dus noodzakelijk, dat we de frekwentie

zeer nauwkeurig kennen. Bet is daarom noodzakelijk, dat

we deze frekwentie zeer stabiel maken.

We voeren het signaal van de 25 KHz oscillator toe aan de

fasemeter. We pakken het signaal rechtstreeks van de uit

gang van de op-amp. (zie Fi'lJB.)

De andere ingang wordt aangesloten op de uitgang van de

demodulator. De amplitude hiervan is afhankelijk van de

modulatie-index. Bij onze metingen is het noodzakelijk

de frekwentiezwaai~ikleinte maken. Het kan dan nodig

zijn, dat we het gedemoduleerde signaal versterken al

vorens het toe te voeren naar de fasemeter.

Als we het faseverschil tussen water als medium en een

objekt als medium kennen, kunnen we de gemiddelde loop

tijd bepalen in het objekt.

Hiervo~r bepalen we allereerst de gemiddelde geluidssnel

heid ci> en hier de gemiddelde lboptij d volgens Tsem = c~
waarin"d de dikte van het objekt.

We bepalen de gemiddelde geluidssnelheid cb als voIgt:

Stel ~ais het faseverschil als we water als medium hebben

en «Pb is het faseverschil als we een objekt als medium heb

ben. Voor ~d.. en Ph geldt: (zie tevens Fig. 2.5)

(3.1.).
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filet Aa. : golflengte in water

Ab : gerniddelde golflengte in het objekt

L afstand tussen de transducers

d : dikte van het objekt.

D~-·
ZendeR. !

I
I
I
I
I

~

I
I
I

,--d.~

Obj e. kt.

L

'--10
I

!Ontvdh9"e~.
I,
I
I
I
I

~I

Fig. 25. Principe-opstelling voor de meting van de geluids

snelheid in het objekt.

Voor het faseverschil () cJ -= ~b -~d geldt dan:

waarin ~rn

cb
cel

frekwentie van signaal

gerniddelde geluidssnelheid in het objekt

geluidssnelheid in water

hle.R,uit voLg-l :

(3.4)

(3.5)
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HOOFDSTUK IV

Heetresultaten

4.1. Bepaling van de vervorming van Vm

Allereerst is de vervorming gemeten van het signaal van

25 KHz waarmee we gaan moduleren.

Dit is gedaan met de 331A Distortion Analyzer van Hewlett

& Packard.

De vervorming was 0.9 %.

De frekwentie bleek konstant te blijven op 25.000 ± 1 Hz.

Met dit signaal zijn de verdere metingen uitgevoerd.

4.2. Invloed van de demping

In hoofdstuk III hebben we gezien, dat het signaal af

komstig van de ontvangsttransducer over 50dB kan varieren.

Daarom hebben we een limiter voor de demodulator geplaatst.

Wat is nu de invloed op het faseverschil tussen vm en het

gedemoduleerde signaalVg van de demping tussen uitgezonden

en ontvangen signaal.

Om deze invloed na te gaan is het faseverschil ~ bepaald

als funktie van de verzwakking van het zendsignaal Vi.

De meetopstelling evenals de meetresultaten zijn weerge

geven in grafiek I.

De frekwentiezwaai was ongeveer 15 KHz en de draaggolf

frekwentie was 1070 KHz.

Uit deze grafiek blijkt, dat het faseverschil konstant

blijft tot 40 dB verzwakking en dat hij daarna toeneemt.·

Dit komt, omdat de ruis die bij het signaal zit, dat van

de ontvangsttransducers komt dan in de orde van grootte

van het signaal komt zodat de limiter dan niet meer goed

werkt.

We moeten bij deze meting rekening houden met het feit,

dat het transmissiegedeelte zorgt voor een verzwakking

van 23 d~ zodat de limiter eigenlijk nog goed werkt tot

ongeveer 60 d6 verzwakking.
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In grafiek II is ter vergelijking het faseverschil

weergegeven als funktie van de verzwakking tussen Vi

en Vo' waarbij het transmissiegedeelte overbrugd is.

We zien dat de fase konstant blijft ,tussen 10 en 70dB

verzwakking,dus over een gebied waarbij Vo 60dB

varieert.

Bij deze meting is weliswaar een andere draaggolf

frekwentie gebruikt, maar dat is niet belangrijk daar

het transmissiegedeelte toch overbrugd is en de demo

dulator werkt bij 1060 KHz eveneens goed.

4.3. Invloed van de reflekties

Doordat de transducers loodrecht tegenover elkaar ge

plaatst zijn, vormen zij een trilholte waarin staande

golven kunnen optreden.

In grafiek III is de amplitude van het ontvangen signaal'

Vo uitgezet als funktie van de frekwentie bij konstant

zendsignaal Vi.

De gebruikte meetopstelling is weergegeven in Fig. 16.

ge.nera.tor.
y; 1---------11 \'0l.

Zender. Ont"d t1 ge r.

, !
Bu.i.s - FRek\OJeni.ie

Volt rnefel". TelleR.

Buis 
VoLtmetel".

Fig. 26. Meetopstelling voor het meten van de energie

overdracht tussen zend- en ontvangsttransducer.
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De amplitude van het zendsignaal is konstant gehouden

op 5 Vl'rns •

Door de frekwentie te varieren zijn de maxima en de

minima in de overdracht tussen zender en ontvanger gezocht.

Vit grafiek III voIgt, dat de amplit~de van het ontvangen

signaal periodiek varieert als funktie van de frekwentie.

De oorzaak hiervan zijn de staande golven die er ontstaan

in de trilholte.

Aan de hand van fig. 2]. is dit in te zien.

u.-
1 :r 2 m 1~

:
V ': t R

1 •r 1
1 . ~

Fig. 27. Elektrisch vervangingsschema van de transducer

De transducer zet elektrische energie om in mechanische

energie en omgekeerd.

De transducer is een tweepoort waarvan de toestand aan de

elektrische kant beschreven kan worden met de klemspanning

V en de stroom I. Aan de mechanische kant wordt de toestand

beschreven door een spanning F, dat is de kracht waarmee

de transducer op het medium werkt en de stroom V, de deeltjes

snelheid.

De transformator geeft aan hoeveel elektrische energie om

gezet wordt in mechanische energie.

De coefficient van wederkerige induktie Lis een maat voor

de omzetting.

De mechanische kant van de tweepoort is te beschouwen als

een spanningsbron met een inwendige impedantie Zm'
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Deze spanningsbron is afgesloten met een impedantie R.

Dit is de akoestische impedantie die de transducer ziet

in het medium waarin het geplaatst is.

R is mede een maat voor het uitgestraalde akoestisch

vermogen.

Door de gereflekteerde golf wordt de transducer in zijn

trillingen mee- of tegengewerkt, m.a.w. de akoestische

impedantie R verandert en dus verandert het uitgestraalde

akoestisch vermogen.

Door deze oorzaak verandert de ontvangen amplitude perio

diek als funktie van de frekwentie (zie grafiekIII) .

Grafiek IIItoont ons tevens, dat de gerniddelde energie

overdracht maximaal is voor een frekwentie van 1070 KHz

daarna neernt hij af bij toenernende frekwentie.

Dit komt doordat de transducer een mechanische trillings

kring is met een kwaliteitsfaktor (zie Hoofdstuk I).

Als we nu zenden met een frekwentie gemoduleerd geluid is

het niet mogelijk, dat er staande golven optreden, daar

de gereflekteerde golf een andere frekwentie heeft dan

de uitgezonden golf.

Echter, de zendtransducer zal tengevolge vande gereflek

teerde golf, die weliswaar een andere frekwentie heeft als

de uitgezonden golf, weI steeds een andere druk zien, waar

tegen hij zich moet verplaatsen.

Hierdoor zal het uitgestraalde akoestisch vermogen niet ver

lopen volgens de gestippelde lijn in grafiek III die de

gemiddelde ontvangen amplitude weergeeft.

De linker- en rechterzijbanden van het frekwentie gemodu

leerde signaal zullen dan ook in het algemeen niet gelijk

in amplitude zijn en bovendien zullen deze amplitudes nog

afhangen van het medium tussen zend- en ontvangsttransducer.

Wat voor invloed dit verschil in amplitude op het fase

verschil heeft zullen we in 4.4. behandelen.

Met behulpvan grafiek IlIis het mogelijk de effektieve

afstand tussen zend- en ontvangsttransducer te bepalen.
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De invloed van de staande golven is namelijk maximaal

als n.i- = r, e , waarin ~ e de effektieve af stand tussen

zend- en ontvangsttransducer, n een geheel getal en X
de golflengte van het ultrageluid is.

Dit gebeurt dus bij frekwenties: f= fl.C:o
. Z I.e

waarin Go de voortplantingssnelheid van geluid in water

is en f de frekwentie voorstelt.

Het frekwentieverschil tussen twee toppen is gelijk aan

~ . Het gemiddelde frekwentieverschil wordt bepaald

door het sommeren van de verschillen en te delen door het

aantal sornmaties (53).

Dit levert:

De temperatuur van het water was 22.50 C, dus de voort

plantingssnelheid Co = (1489,7 + 0,3) m/ s (zie bijlage III).

De afstand I, e word t dan gegeven door: ~ e = c: 0

l.4fCJem
d.w.z. ~e = (159.5 + 0.5) mm

4.4. Invloed van de verandering van akoestische irnoedantie

Zoals we in 4.3. gezien hebben, ontstaat er naast het ge

rniddelde verloop van de energie overdracht nog een sneller

fluktuerend verschijnsel. Dit is een gevolg van de gereflek

teerde golf, die de akoestische irnpedantie, die de zend

transducer ziet, verandert in de tijd.

Hierdoor is het rnogelijk, dat de linker- en rechter zij

banden van het frekwentie gemoduleerde signaal verschillend

in amplitude zijn.

We zullen nu nagaan wat hiervan het gevolg is voor de fase

van het laagfrekwente gedemoduleerde signaal.

We gaan uit van een zendsignaal, dat er als voIgt uitziet:

(zie tevens (2.14.)).

vz(l:) = Ad[!o COSWd t of- 1J (m)f C.OS€vd +"'M)"l - tOS(vJc:l-w~)tf

+I~(n'I)fCoS(Wel+1W~i - (oS(Wcl-w~tl + ... .](4.1)
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We kiezen bij onze meetopstelling m zo dat we Ih(m)
voor n~ 2 mogen verwaarlozen t. o. v. Io(rn) en I 1 (m)

Dit betekent, dat m <0,5 (zie Fig.l! Hoofdstuk II en

lit 8).

Als zendsignaal houden we dan over:

\lz{{) =AdrI o CDS Wd i -t J; [~(tOcl ~ W\"1) t - CDs(Wc{- ~..,)lf] (4.2.)
Hierin is Ioc.os wdt de draaggolf en I, co£(vJel ... ""......)t eo

I.,~CO$(wa--w....)t zijn de rechter- en linker zijband van het

frekwentie gemoduleerde signaal.

Als ontvangstsignaal krijgen we dan:

velt) = Aa'fTo cos vJd(l; -t:) +- I,' cos (wa +,",,",,~f - r) -I,"c.o.s(wa -"".....){t-I")) (4. '3.)
Bij het demoduleren ontstaan een aantal termen doordat

dit signaal vermenigvuldigd wordt met eenzelfde signaal,

dat een tijdje At vertraagd is.

Na het uitfilteren van signalen met een ongewenste fre

kwentie verkrijgen we dan als gedemoduleerd signaal:

vst~) ~ ~ 1 0 I JI c.oslwlMlt -r -~T)-Wc1 4t 1-±roI, '. cos \ ,",,,,,,(t -or -4 YO) + "-'d ATl

+iI:oI"CoSfIlJWi~-T)+waAT} -traI," c.oslw....(+-t:)-wa 4T1 (4.4.)
, II

We nemen nu even aan, dat 11 > If

(Lt. 5.)

- Vgltj = I o I
J
'I si'~ ..vel AT si~ w"",,{f-r-A1:)

i '1 Io(x. '-I/') cos I""'m(t -r -4T) - ""d 4t i
- Tor," SiV'l ""dAr Si\'\ vVm(t-t)

+fIC7 (IJ '-rt) cos}....,,,,,(t-T) +- wd ~T~

-- vg-ttJ = :-.2. I o:r;" S i'" Wet A "t' S \\f1 WW\ 1~T Cos 14 frl (t -7: -11}.7:)

+f Io{I/ -,Ii'~Goswp>(f -T-4T)C.(').£ ~d 4 T +si.., wt'>1 (t -t-49 St'Vl wd 4T

+ cos w",,(t-t:) CC>'Sw~47: - si.V'I wWi{t-r) Sl~Wa AT ]

--. V9"(!-~=-2 .:roI, " s i", w~ 11 T ~ 1V\ w~14T' Cel) s """"".(t -"t -! 4t)

+ r o(lj I_~')[cos wail"t' c.osww.!I1T cos w.,., (f-T: -i 4r)

- sivt ""d A't" £ \V\ w,"" i AT Co s' wWI{i - r - {4r) ]

-+ V!J(!) = - Ij~' tli") si.n Wd 4"t' ~iVl 1Vw. tdL"

+(r,' -I/')cO~Wd llT c.oS WVVl~AT]' Co~ vJ'M{t~'t -'1 ~T') (l.f.6.)
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We zien dus, dat we tengevolge van het ongelijk zijn

van de zijbanden een verandering van amplitude krijgen,

maar dat de fase niet aangetast wordt.

4.5. Invloed van de transducers

Om de invloed van de transducers op het faseverschil

na te g~an bekijken we het verv~ngingsschema van een

transducer, waarbij we er vanuit gaan, dat de trans

ducer een resonantiekring is (zie Fig.28.).

Daardoor zal er een faserelatie bestaan tussen het aan

geboden elektrische signaal en het akoestische signaal

als funktie van de frekwentie. Dit verloop is weerge

geven in Fig.29.

R1

~ L R
C .

y

Fig.LB. Transducer als parallel-resonantiekring

Het verloop van de fase als funktie van de frekwentie" is

afhankelijk van de kwaliteitsfaktor van de kring.

In 4.3. hebben we gezien, dat de akoestische impedantie

verandert in de tijd en dit betekent, dat R2 uit Fig.28.

verandert.

Het gevolg hiervan is, dat de kring een andere kwaliteits

faktor krijgt en daardoor een ander faseverloop als funktie

van de frekwentie.

Een verandering van akoestische impedantie betekent ook,

dat de resonantiefrekwentie verandert (zie lit 9).
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'In Fig.28. betekent dit, dat de L en 4 waarden veranderen.

De gestippelde lijnen in Fig.2g. geven een mogelijk ver

loop ten gevolge van een verandering van akoestische impe

dantie

'f

t
-........,,.'\

'" ", \
" "

'" \ Io ~, wd __
w...u\~

"I " ,
'" ,
~,-

.........

Fig.2g. Faseverloop tussen V en E als funktie van de

frekwentie.

Door deze effekten zal het faseverschil tussen het elek

trische en akoestische signaal tussen verschillende krommen

wisselen als funktie van de frekwentie.

Een gevolg hiervan is, dat de linker- en rechterzijband

van een frekwentie gemoduleerd signaal een andere fase

zullen hebben dan de draaggolf en dat ze ook onderling in

fase zullen verschillen. Wat is hiervan het gevolg voor de

fase van het gedemoduleerde signaal.~

Weer uitgaande van slechts een linker- en een rechterzij

band ( m <0.5) verkrijgen we als ontvangstsignaal nu:

vo(l) = Ad'[I o c.os wd(f-r)-rr/[ c.oS(lVdtWM){t-t'-f,) - C.OS(wq-wM )({- t" - t2) G (4·1.)
We nemen nu weI aan, dat de amplitudes van linker- en rechter

zijband gelijk zijn. De rechterzijband is over een tijdje

tl verschoven t.o.v. de draaggolf en de linkerzijband over

een tijdje t2.

Na demoduleren krijgen we dan:
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+ C.OS{WM{t--r) -\A.Jrv'li f +wcl{AL-l,)l

Co s ~ w .... (loT) - "'... 1:. - "'d (A"C - t.) l] (4.0.)

De eerste 2 termen en de andere 2 bij elkaar optellen levert:

v~lf-) = - 2Ior:tos1w....:I:{f, -iJ ~ "'4 W,.l~j S l'" "'4 4 T S ,"" '" M i H •

. cosl w"",(t -1: -i{l1~.t,.t.z)) - Wd!{£,·tt)l

s ''''! W M (f ." -ita'r + f. +i.~ - ...a1ft, -t.) I]
= - fA cos!"'.... {i -T- t aT)- rI ... 8 s i.oI",.. /1--,.- fa..)- '1'1] fuo.)
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We kunnen dit nog verder uitwerken door over te stappen.

op de cornplexe schrijfwijze voor de cosinus en de sinus.

Stel WY'tl(£--c-t4l:)-lf::or
Dan geldt:

Vc;Jlb) =- fAC.os ex + B S\n O(j

.icc -joe
-+ .'-.\ _ Ae +e

- V<;tlJ:".1 - 1
Joe -jOf

n e -e
+ 0 .1 j

We kunnen dit schrijven als:

en dit is gelijk aan;

6·21)

d.w.z. dat (4.10.) te schrijven is als:

• L a
wacil'tlo tf =r + arc,,! 1\ .

We krijgen dus ten gevolge van het niet aan elkaar gelijk

zijn van-de fasen van de linker- en rechterzijband, en

bovendien het niet gelijk zijn aan de fase van de draag

golf, dat de amplitude van het gedernoduleerde signaal ver

andert en dat er eveneens een faseverschuiving optreedt

t.o.v. het ideale geval, dat t1 = t 2 = O.

Deze faseverschuiving is gelijk aan:

<f ~ WW\'O i(t,+t2) -+ wcl ~(i:I-i:Z) + ard~% f!.lLf)
Om nu een indruk te krijgen hoe de fase verloopt als funktie

van de draaggolf is in grafiek IV het faseverschil uitgezet

als funktie van de draaggolffrekwentie.
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De draaggolffrekwentie is gevarieerd van 1055 tot 1085

KHz en telkens zijn de maxima en minima genoteerd.

Als medium is water gebruikt en de frekwentiezwaai was

ongeveer 15 KHz.

We zien, dat de fase periodiek varieert en dat is een

gevolg van het feit, dat de fasen van linker- en rechter

zijband veranderen waardoor ~ uit fOrIDule (4.13.) ver

andert.

De verandering van het gemiddelde van het faseverschil

kan toegeschreven worden aan het feit, dat de draaggolf

frekwentie ook in de fOrIDule voor ~ (zie 2.14.) voorkomt.

Ter vergelijking is in grafiek V het faseverschil uit

gezet als funktie van de draaggolffrekwentie waarbij het

transmissiegedeelte overbrugd is. We zien dat het fase

verschil nu weI constant blijft.

We kunnen nu konkluderen, dat deze faseverschuiving zeer

storend zal werken op de looptijdmeting; bovendien is deze

faseverschuiving nog afhankelijk van het medium tussen

zend- en ontvangsttransducers, zodat de fout die we maken

niet konstant is. Eveneens zal de draaggolffrekwentie zeer

stabiel moeten zijn daar de fase sterk varieert bij een

kleine verandering in draaggolffrekwentie.

We hebben aIle berekeningen gemaakt er van uitgaande, dat

de frekwentiezwaai zo klein is, dat aIleen de eerste zij

b~nden eenrol spelen.

Wat geQeurt er nu als we de frekwentiezwaai varieren?

Hiervoor is in grafiek VI het faseverschil weergegeven

als funktie van de frekwentiezwaai.

De frekwentiezwaai is hierbij gevarieerd van 5 tot 25 KHz

(m van 0.2 tot 1).

Hieruit blijkt, dat voor grotere frekwentiezwaaien dan

ongeveer 7.5 KHz het faseverschil nagenoeg lineair af

neemt tot 25 KHz. Dit kunnen we toeschrijven aan het feit,

dat de 'tweede en derde zijbanden ook een rol gaan spelen

in de faseverschuiving, die ontstaat door het ongelijk zijn

van hun fase t.o.v. de draaggolffrekwentie en t.o.v. elkaar.

De gestippelde lijn geeft het faseverschil waarbij als

medium een zoutoplossing van 4.8% gebruikt is (zie 4.6.).
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We zien, dat de fase op dezelfde manier afloopt als

funktie van 4f.

4.6. Meting van de geluidssnelheid in zoutoplossingen

Met de meetopstelling zoals die beschreven is in Hoofd

stuk III is getracht de geluidssnelheid~~te meten in een

aantal zoutoplossingen.

Hiervoor is tussen zend- en ontvangsttransducer een bakje

geplaatst waarin de zoutoplossing gedaan werd (zie Fig.30).

Zender'.

----111- --------------

perspex
buisje.

7.0ldopLos~i "':r .

onivdhqe r.

·1D~
teflon
veLleije.

rubberen
rinq .

p.Y.c; 'bakje.

Fig.30. Principe-opstelling voor de meting van de

geluidssnelheid.

Dit bakje is van PVC, waarin op de hoogte van de trans

ducers een rond gat gemaakt is met een doorsnede van 20 mm.

Dp dit gat is een perspex pijpje geplakt en over de opening

ervan is dan een velletje teflon met een dikte van 0.1 mm

gespannen. Met een rubberen ring wordt het teflon velletje

op zijn plaats gehouden. Bovendien sluit deze ring de ope

ning af, zodat we geen uitwisseling krijgen tussen zout

oplossing in het bakje en water buiten het bakje. De afstand

tussen de twee teflon-velletjes is 129.0 rom.

We vullen eerst het bakje met water en noteren het fase

verschil ~1 tussen Vm en Vg. Daarna vullen we het bakje met

een zoutoplossing en meten weer het faseverschil P1.
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Ret verschil (~~-~s) is een maat voor de geluidssnelheid

in de zoutoplossing, mits we de geluidssnelheid in water

kennen. Immers in 3.4. hadden we gevonden:

waarin:

Go = geluidssnelheid in water

6~ = ~2 -4»s
d = afstand tussen de teflon velletjes = 129.0 mm

£tI\ = modulatiefrekwentie = 25.000 Hz

Ret is mogelijk de geluidssnelheid in zoutoplossingen van

verschillende koncentraties te bepalen met de volgende formule

(zie lit 10)

C:z = 1"4.9.2 ... 4.67' ,- o,ossT 1 r O,OOO2.q 'T')

+-6"~l( - 0,0/7') (S- 3';).
waarin:

T

S

temperatuur in graden Celsius

zoutkoncentratie in promille

(b~'T"~3b).

(0 ~ $ ~4S) .

We kunnen dit ook schrijven als:

Cz =C:o +-(f,31.f-OJ OJT)S.
met Co de geluidssnelheid in zuiver water zoals die berekend

is met formule 3 van bijlage II(De waarden zijn weergegeven

op bijlage III).

Tijdens het meten bleek, dat het faseverschil sterk afhing

van de positie van het bakje tussen de twee transducers.

Er is daarom een platvorm gemaakt, dat onder in de waterbak

komt te liggen waarin een vorm gemaakt is waarin het bakje

precies inpast, zodat het bakje telkens op vrijwel dezelfde

plaats terugkomt.

Om de invloed van deze storende faktor nog meer te minimali

seren zijn de waarden in onderstaande tabel het gemiddelde

van een vijftal meetwaarden waarbij het bakje telkens opge

pakt en weer teruggeplaatst is.
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Tabel I

=======

Theoretische en gemeten geluidssnelheid in zoutonlossingen

van verschillende koncentra~ies

Zoutkoncentratie T z C (theor. ) Cz (gemeten)

<Pl cpz.
z

(gewichtsprocenten) (0 C) m/s m/s

1.0 + 0.1 20.7 26.7 27.8 + 3 1495 + 2 1480 + 10- - -

2.0 + 0.1 20.8 26.7 21.2 + 3 1507 + 2 1493 + 10- - - -

3.0 + 0.1 20.5 26.7 13.5 + 2 1517 + 2 1507 + 8- - - -
4.0 + 0.1 20.8 26.7 1.9 + 5 1529 + 2 1522 + 20- - - -

4.8 + 0.1 21.0 26.7 -2.7 + 4 1539 + 2 1540 + 12- - -

De spreiding in ~1 was .±. 1.50 •

De temperatuur van het water voor het meten van~Lwas 20.1 0 C.

Zowel deze waarde als de waarden van Tz hebben een onnauwkeurig

heid van O.l oC.

Er is gemeten met een draaggolffrekwentie van 1071.5 KHz en de

frekwentiezwaai was 10 KHz.

Uit'rleze resultaten blijkt, dat de geluidssnelheid in een zout

oplossing met een nauwkeurigheid van ongeveer 1% gemeten kan

worden.

Het uitmiddelen van ~len ~1 heeft zeer positief gewerkt, daar

er nogal grote verschillen optraden bij het vijftal metingen die

hiervoor gedaan.zijn.

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat de akoes

tische impedantie, die de zendtransducer ziet,verandert waardoor

er een andere faserelatie ontstaat tussen zend- en ontvangst

transducer (zie 4.5.).
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Deze faseveranderingen liggen in de orde van grootte van

enkele graden en daarom moeten we ook konkluderen, dat het

niet mogelijk zal zijn, de geluidssnelheid te meten met een

differentiele nauwkeurigheid van een promille. De fout die

we namelijk maken ten gevolge van de veranderende faserela

tie tussen zend- en ontvangsttransducer is niet konstant,

maar is afhankelijk van het medium tussen zend- en ontvangst

transducer.

4.7. Bespreking van de meetresultaten

Uit de metingen blijkt duidelijk, dat we een zeer grote fout

maken als we op deze manier proberen de geluidssnelheid te

meten. De oorzaak lag, zoals we gezien hebben, in het feit,

dat de zijbanden ieder een andere fase hebben dan de draag

golf.

Hoe'kunnen we hierin nu verbetering brengen?

Voor de hand liggend is, dat we de modulatiediepte m-ver

~~oten, zodatmeerdexe zijbanden een rol gaan spelen. We

hopen, dat daardoor de fout die we maken uitgemiddeld wordt

of eventueel een konstante waarde krijgt~

We kunnen echter niet zonder meer de frekwentiezwaai vergro

ten en de modulatiefrekwentie op 25 KHz houden, daar bij

grote m de zwaai zo groot wordt, dat we ver boven de reso

nantie frekwentie komen, waar de overdracht sterk afneemt.

We verlagen daarom tevens de modulatiefrekwentie tot 10 KHz

zodat we.m zonder problemen kunnen vergroten tot bijv. 10,

overeenkomend met een zwaai van 100 KHz.

Ook de phase-Iocked-Ioop kan deze snelle variaties in fre

kwenties nog goed volgen. Een nadeel is echter, dat we tevens

de gevoeligheid verkleinen als we een modulatiefrekwentie

toepassen van 10 KHz, (zie 2.3.1 zodat een verschil van 0.070

gekonstateerd moet kunnen worden, als we een differentiele

gevoeligheid van 1 0/00 verlangen.

Om de invloed van de vergroting van de modulatiediepte m na

te gaan, is in grafiek VII het faseverschil ~ uitgezet als

funktie van de draaggolffrekwentie fd bij een m van 5 en een

m van 10. Vergelijken we dit met grafiek IV, dan zien we, .dat
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bij m = 5 de fluktuaties in het faseverschil weliswaar

iets zijn afgenomen maar dat bij eventuele metingen nog

fouten gemaakt kunnen worden van enkele graden die on

aanvaardbaar zijn. Verhogen we m tot 10 dan zijn de fluk

tuaties aanrnerkelijk afgenomen en varieert de fase nog

slechts ongeveer 1 graad.

Bij een m van 10 zijn een aantal metingen uitgevoerd met

4 verschillende zoutoplossingen. Bij elke meting is het

dichtsbijzijnde maximum en minimum gezocht door de draag

golffrekwentie te varieren. Hierdoor wordt de spreiding

in de meetwaarden kleiner dan in het .geval van het uit

middelen van een aantal meetpunten zoals bij TABEL I ge

beurd is.

Ret gemiddelde van deze 2 uitersten is gebruikt om de

geluidssnelheid uit te rekenen. De resultaten zijn weer

gegeven in TABEL II.

TABEL II
========

Theoretische en gemeten geluidssnelheid in zoutoplossingen

van verschillende koncentraties bij een m van 10 en een

modulatiefrekwentie van 10 KHz.

Zoutkonc. Tz Cz (theor. ) Cz (gemeten)

(gew. %) ~1 4>1 (OC) (m/s) (m/s)

1.0 + 0.1 110.9 109.9 21.5 1498 + 2 1490- -
2.0 + 0.1 110.9 107.2 21. 5 1509 + 2 1504- -
3.0 + 0.1 110.9 104.4 21.8 1521 + 2 1519- -
4.0 + 0.1 110.9 102.5 21.8 1532 + 2 1528- -

T water = 21.50 C + O.l oC

onnauwkeurigheid van Pi' en ~2 is + 1.
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De spreiding in ~2 - ~l is + 0.20 • Daardoor wordt de

spreiding in de berekende waarden van Cz : ± 2 m/ s .

Als we deze resultaten vergelijken met TABEL I dan valt

op, dat evenals bij de vorige metingen de gemeten waarden

lager liggen dan de theoretisch berekende waarden.

In TABEL II is echter de afwijking in aIle gevallen klei

ner, zodat we kunnen konkluderen, dat we nu een meer be

trouwbare meting verricht hebben.

Een andere manier om de va~iatie van de fase te verminderen

is, dat we er voor proberen te zorgen, dat de zendtrans

ducer steeds dezelfde akoestische impedantie ziet.

De oorzaak van het feit, dat de akoestische impedantie

verandert, is de gereflekteerde golf.

We moeten er dus voor zorgen, dat er zo weinig mogelijk

reflekties op de zendtransducer terugkomen.

Om te kijken of dit een gunstige invloed heeft op de fluk

tuaties hebben we de transducers enigszins verdraaid, zodat

ze niet meer loodrecht tegenover elkaar staan. (zie Fig.31J

Fig.31~ Verdraaiing van de transducers.

We krijgen daardoor weliswaar een extra verzwakking, maar

de verwachting is, dat de invloed van de gereflekteerde golf

relatief nog sterker afneemt.

Teneinde dit na te kunnen gaan, is het staande golfpatroon

van deze opstelling opgenomen (zie Grafiek VIlL)

Vergelijking met Grafiek III levert, dat de staande golf

verhouding afgenomen is, zoals verwacht.
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De invloed van de vermindering van variatie van de

akoestische impedantie die de zendtransducer ziet,

op het faseverschil ~ als funktie van de draaggolf

frekwentie toont ons GrafiekIX.

Hierop is de fase uitgezet bij een m van 0,6 en een

modulatiefrekwentie van 25 KHz.

De fluktuaties zijn in vergelijking met GrafiekW

sterk afgenomen. Tevens is op GrafieklX het fasever

schil weergegeven bij een modulatiediepte van 10.

We zien, dat de fluktuaties nagenoeg verdwenen zijn, ter

wijl bij optimaal uitgerichte transducers en een m van 10

(zie Grafiek VII ) nog fluktuaties aanwezig waren.

We kunnen dus konkluderen, dat ook dit een gunstige in

vloed heeft op het verminderen van de fout die we maken

bij het meten.

Met deze opstelling zlJn geen metingen verricht, daar we

nu niet de afstand weten die de akoestische golf aflegt

in het bakje met de zoutoplossing.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat, willen we zeer nauw

keurig meten, we ervoor zullen moeten zorgen, dat de in

vloed van de reflekties op de zendtransducer geminimali

seerd worden. Bovendien kunnen we fluktuaties in het fase

verschil die er dan nog aanwezig zijn verminderen door het

vergroten van de mQdulatie-i.ndex m.
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HOOFDSTUK V

Slotbeschouwing

In Hoofdstuk IV is aangetoond, dat de effektieve akoestische

impedantie, die de zendtransducer ziet, verandert als funktie

van de frekwentie. Hierdoor wisselt de amplitude van het ont

vangen signaal met de frekwentie.

Een gevolg hiervan is, dat de amplituden van de zijbanden van

het F.M.-signaal onderling ongelijk zijn.

Ook is aangetoond, dat als we een kleine frekwentiezwaai

(m < 0,6) gebruiken, aIleen de eerste linker- en eerste rech

terzijband van betekenis zijn; de amplitude van de andere

zijbanden is dan te verwaarlozen ten opzichte van de eerste

zijbanden.

Uit een berekening is dan gebleken, dat het gedemoduleerde

signaal een vervorming ondergaat, maar dat de fase niet aan

getast wordt.

Tevens hebben we in Hoofdstuk IV laten zien, dat, als we de

transducers beschouwen als een mechanische resonantiekring,

het faseverschil tussen elektrisch en akoestisch signaal ver

andert. Dit resulteert in het uit fase raken van de zijbanden

van het frekwentie-gemoduleerde signaal ten opzichte van el

kaar en de draaggolf.

Met behulp van een berekening, waarbij weer aIleen de eerste

linker- en rechterzijband meegenomen zijn, hebben we daarna

aangetoond, dat dit aanleiding geeft tot een faseverschuiving

tussen vm en vg.

Het uit fase raken van de zijbanden is een gevolg van de ver

andering van akoestische impedantie en de akoestische impe

dantie is weer een funktie van het medium, dat zich tussen

zend- en ontvangsttransducer bevindt.

De faseverschuiving zal dan ook een onvoorspelbare fout ver

oorzaken bij het meten van het faseverschil tussen vm en vg.
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Een verbetering treedt op als we de frekwentiezwaai ver

groten. Er gaan dan meer zijbanden een rol spelen. De

faseverschuivingen die dan ontstaan worden voor een deel

uitgemiddeld. Dit blijkt als we de GrafiekenIV en VII met

elkaar vergelijken. Ook ui~ TABEL I en II zien we, dat ver

groting van modulatiediepte leidt tot betere resultaten.

Uit de metingen van de voortplantingssnelheid van geluid in

zoutoplossingen van verschillende koncentraties (zie TABEL II}

blijkt, dat het op deze manier mogelijk is de geluidssnel

heid te meten met een nauwkeurigheid kleiner dan 1%.

Vergroting van de modulatiediepte leidt wellicht tot nog

betere resultaten maar met de gebruikte opstelling is dat

niet te verwezenlijken, daar de phase-Iocked-Ioop een der

gelijke grote zwaai niet meer kan volgen.

Een tweede verbetering is te verwachten, als we de verandering

van akoestische impedantie verminderen. Dit is verwezenlijkt

door de transducers niet optimaal op elkaar te richten.

Het gevolg is, dat de overdracht weliswaar afneemt maar de

invloed van de gereflekteerde golf neemt sterker af.

Dit blijkt uit het afnemen van de staande golfverhouding

(zie Grafiek VIn).

Bij verder onderzoek is aan te bevelen een demodulator te

gebruiken die een grotere zwaai kan verwerken.

Bovendien zal de draaggolffrekwentie verhoogd moeten worden

tot bijv. 4 HHz daar we bij een modulatiefrekwentie van 50 KHz

en een modulatie-index van 10 reeds een zwaai hebben van 500

KHz. Als we gebruik maken van 1 MHz-transducers zouden we te

ver van de resonantiefrekwentie komen, waar de overdracht

zeer klein is.

In plaats van een vlakke zendtransducer kunnen we ook een

bolle transducer gebruiken. Dit heeft tot gevolg, dat de over

dracht niet afneemt en dat de staande golfverhouding weI af

neemt, zodat de verandering van akoestische impedantie, die de

oorzaak was van de faseverschuiving, vermindert.
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BIJLAGE I

De voortplantingssnelheden van ultrageluid in enige

biologische materialen

Overgenomen uit: "Physical !?rinciples of Ultrasonic

diagnosis" door P.N.T. Wells (lit 1 ).

Weefsel gemiddelde snelheid
m/s

Vet 1450

Oogvocht 1500

Menselijk weefsel (gerniddeld) 1540

Hersenen 1541
-

Lever 1549

Nier 1561

Hilt 1566

Bloed 1570

Ooglens 1620

Been 4080
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BIJLAGE II

Geluidssnelheden van ultrageluid in zuiver water

Uit de literatuur (Lit. 10, 11, 12) zlJn een aantal for

mules bekend, waarmee de geluidssnelheid in zuiver water

berekend kan worden:

Formule 1: Co = 1402,38716 + 5,037111.T ~ 5,808522.10-2T 2

+ 3,341988.10-4T3 - 1,478004.10-6T4

+ 3,14643.10- 9T5

Formule 2: Co = 1402,385 + 5,03522.T -58,3087.10-3T2

+ 345,3.10-6T3 - 1645,13.10-9T4

+ 3 .. 9625.10-9T5

.Formule 3: Co = 1449,2 + 4,6T - O,055T 2 + 0,00029T3

-35 (1,34 - O,OlT).

T stelt in deze formules de temperatuur voor in graden

Celsius (0 ~T~35) .

Op Bijlage III zlJn voor enige temperaturen de geluids

snelheden uitgerekend van zuiver water aan de hand van deze

formules.
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lUJLAGE III

Geluidssnelheden in zuiver water als funktie van

de temperatuur

Temperatuur Geluidssnelheid (m/ sec )

(0 C)
Formule 1 Formule 2 Formule 3

10 1447.3 1447.3 1446.6

11 1451.2 1451.2 1450.5

12 1455.0 1455.0 1454.3

13 1458.7 1458.7 1458.0

14 1462.4 1462.3 1461.6

15 1465.9 1465.9 1465.2

16 1469.4 1469.3 1468.6

17 1472.8 1472.7 1472.0

18 '1476.0 1476.0 1475.3

19 1479.2 1479.2 1478.5

20 1482.3 1482.3 1481.6-

21 1485.4 1485.3 1484.7

22 1488.3 1488.2 1487.7

23 1491.2 1491.1 1490.6

24 1494.0 1493.9 1493.4

25 1496.7 1496.6 1496.2

26 1499.3 1499.2 1498.8

27 1501.9 1501.8 1501.6

28 1504.4 1504.3 1504.1

29 1506.8 1506.7 1506.7

30 1509.1 1509.0 1509.1
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