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Samenvatting.

De acoustische eigenschappen van biologische weefsels zijn vaak

frequentieafhankelijk en weefseltypisch.

Als men een acoustische puls met een breed frequentiespectrum

een weefselsampel laat doorlopen~ is het mogeZijk door frequentie

analyse van het ontvangen signaal iets te zeggen over de eigenschap

pen van het doorlopen weefsel.

1'ijdens het onderzoek is een opstelling ontworpen en gebouwd

voor het doen van weefselidentificatie-experimenten. Van deze op

stelling is een tweetal componenten zelf gemaakt~ namelijk de

ultrageluidstransducer en een stuk electronica: de golftrein-

en triggerpulsvormer.

Voor de verwerking van meetresultaten is een klein programma

pakket ontwikkeld. Een serie orienterende metingen besloot het

onderzoek. Aan de hand van de hiermee verkregen resultaten was

het mogelijk het functioneren van de opstelling te beoordelen.
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Hoofdstuk 1.

INLEIDING.

1.1. Voorgeschiedenis van het onderzoek.

In het begin van 1977 werd door mij voor het eerst contact gezocht
met de heren Brillenburg Wurth en Oderwald, urologen, verbonden aan
het Diaconessenhuis te Eindhoven. Ik had namelijk een idee voor een
afstudeerproject, waar hier niet nader op ingegaan zal worden, dat
duidelijk een inbreng van urologen nodig had. Een laatste stage zou
daarbij benut worden om de haalbaarheid van een afstudeerproject te
onderzoeken. Dank zij het open karakter van deze contacten bleek al
spoedig, dat in de urologie andere problemen van meer belang waren.
Een van die problemen is de verwijdering van nierstenen.
Het verwijderen van nierstenen is mogelijk met diverse operatie
technieken. Als men gebruik wil maken van die technieken, die de
nier zo min mogelijk blijvend beschadigen (o.a. de methode van
Gil-Vernet), dan beperkt dit de grootte van de stenen die men in
zijn geheel ineens kan verwijderen. Ook het zoeken naar diverse klei
nere steentjes is dan moeilijker, aangezien het zicht dat men heeft op
het inwendige van de nier beperkt is.
Als men grote stenen, bijvoorbeeld koraalstenen, in stukken moet bre
ken om ze te kunnen verwijderen, dan betekent dit, dat er onvermijdelijk
ook weer kleine brokjes steen in de nier terecht komen. Het opsporen van
deze stukjes is moeilijk maar belangrijk, aangezien steenresten, die na
een operatie in de nier achterblijven, goede kristallisatiekernen zijn
voor nieuwe nierstenen. Het is ook aangetoond, dat patienten met steen
resten een grotere kans op steenrecidieven hebben.

Om te proberen iets aan deze problematiek te gaan doen, werd een stage
besteed aan het nagaan van welke fysische methodieken in aanmerking zou
den komen om niersteentjes op te sporen tijdens een operatie (lit.l).
Bovendien zou nagegaan worden, welke van deze methodes tevens een zinvol
afstudeerwerk zouden kunnen opleveren. Het zal de aandachtige lezer al
wel duidelijk zijn, dat (zie titel) uiteindelijk besloten is het heil te
zoeken in de richting van ultrageluid. De belangrijkste reden hiervoor
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was, dat een zeer provisorisch opgezet experiment in Rotterdam met be

hulp van bestaande apparatuur al in staat bleek steentjes van ca. 2 mm
doorsnee aan te tonen, hoewel vetbolletjes eenzelfde echobeeld gaven als
de steentjes. Andere redenen, die ons deden beslissen in de richting van
ultrageluid verder te gaan, waren:
- ultrageluid is vrij onschadelijk, mits niet te hoge intensiteiten ge

bruikt worden,
- de technieken zijn in de medische wereld bekend en vertrouwd,
- vanuit Philips bestond belangstelling voor een dergelijk afstudeerwerk,

wat betekende, dat regelmatig overleg plaats zou kunnen vinden met
dr.ir.L.C.J.Baghuis,

- op de T.H. bestaat kennis wat betreft ultrageluid, aangezien hiermee
in de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling Electrotechniek ge
werkt wordt,

- tenslotte leek het nog een erg leuk stuk werk om tijdens een afstu
deerperiode mee bezig te zijn,

- een evenmin onbelangrijk argument was, dat de afdeling Electrotechniek
bereid bleek in ruimte, apparatuur en deskundige hUlp te voorzien.

Aan het begin van het afstuderen werd echter wel besloten in een ruimer
kader te werken dan alleen niersteendetectie.
Door de resultaten van het Rotterdams experiment was namelijk duidelijk
geworden, dat het probleem meer lag in identificatie dan in detectie.
Daarom zouden we gaan werken aan weefselidentificatie met behulp van ul
trageluid, waarbij het accent bij metingen zo mogelijk zou komen te
liggen op nierweefsel, vet en niersteen.

1.2. Geschiedenis van ultrageluid.

Wanneer we op zoek gaan naar het'beg;n'van ultrageluid, dan zullen we
eerst moeten definieren wat we als begin zullen accepteren.
Als we zien, dat zo goed als alle ultrasone technieken tegenwoordig ge
baseerd zijn op piezoelectriciteit en de piezoelectrische transducer,
dan lijkt het zinvol, hier;n de fundering van ultrageluid te zien.
Het piezoelectrisch effect is bijna honderd jaar bekend. In 1880 name
lijk slaagden de Curie's er;n experimenteel te verifieren, wat zij al
eerder voorspelden: kristalklassen, die het pyroelectrisch effect



-3-

vertonen (electrische polarisatie bij verhitting), zullen electrische
polarisatie vertonen als er langs bepaalde kristalassen druk op uit
geoefend wordt.
Zij toonden ook nog experimenteel aan, dat de ontwikkelde electrische
spanningen evenredig zijn met de aangebrachte druk. Slechts een jaar
later, al in 1881, werd door Lippmann voorspeld dat omgekeerd een aan
gebracht electrisch veld ook een deformatie zou veroorzaken.
Toch zou het nog geruime tijd duren, voor men zich ook echt met ultra
geluid bezighield.

Veertien april 1912 kan wellicht als datum genoemd worden, waarop de weten
schap gewezen werd op de behoefte die bestond om obstakels onder water
te kunnen detecteren. Op die dag vonden namelijk 1.500 mensen de dood door
dat hun schip, de Titanic, een ijsberg niet tijdig opmerkte.
Enkele jaren later kregen Engeland en Frankrijk bovendien nog te lijden
van een Duitse duikbootblokkade. Er wordt wel gezegd, dat deze beide ge
beurtenissen het zoeken naar een techniek voor onderwaterdetectie met
behulp van geluid erg begunstigden. Het lukte uiteindelijk Langevin in
1918 voor een doorbraak in de techniek van het ultrageluid te zorgen.
Hij vergrootte namelijk het acoustisch rendement van de piezoelectrische
'zender' door tegen het voor- en achtervlak van zijn kristal een dikke
stalen plaat aan te brengen, en vervolgens deze 'sandwichtransducer ' in
zijn resonantiefrequentie aan te sturen. Het grootste probleem bij dit
werk was het hechten van het metaal aan het kwarts.
Een volgende periode begon in 1927, toen een artikel van Wood en Loomis
verscheen, waarin zij melding maakten van de zeer opmerkelijke emulsifi
catie van kwik in water en van het kapot scheuren van plantaardige en dier
lijke cellen, dit alles bij bestraling met ultrageluid (lit.2).
Wellicht kan men zeggen, dat omstreeks deze tijd de werkelijke research aan
en met ultrageluid gestart is, temeer daar twee jaar later, in 1929,
Sokolov suggereerde ultrageluid te gebruiken voor het detecteren van
breuken in diverse materialen.
Vanaf die tijd werd veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van methodes
om ultrageluid te gebruiken bij het testen van materialen, dit als een aan
vulling op bestaande rontgentechnieken.
De tweede wereldoorlog bracht alles in een stroomversnelling. Men had
dringend behoefte aan een verdere ontwikkeling van pulstechnieken in radar
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en sonar, terwijl ook de technieken voor het niet destructief testen
van materialen met ultrageluid tijdens deze jaren erg in de belang
stelling stonden. Toen bovendien in 1947 het eerste gepolariseerde ke
ramische materiaal, Bariumtitanaat, ter beschikking kwam, waardoor het
genereren van hogere acoustische vermogens mogelijk werd, terwijl de kos
ten lager werden, kon men, wat betreft de industriele toepassingen van
ultrageluid, wel van een revolutie spreken.

Aangezien we ons bij ons onderzoek richten op een medische toepassing
van ultrageluid, is het interessant om te kijken, hoe de medische toe
passingen zich ontwikkeld hebben.
Tenzij men de reeds genoemde experimenten van Wood en Loomis met plant
aardige en dierlijke cellen mee wil tellen, kan men zeggen, dat pas om
streeks de tweede wereldoorlog begonnen is met medisch gebruik van ultra
geluid. In 1939 is voor het eerst melding gemaakt van het gebruik van
ultrageluid met een lage intensiteit voor therapeutische doeleinden.
In 1944 gebruikte men een gefocusseerde bundel voor het veroorzaken van
laesies in het centrale zenuwstelsel.
Het verwarmen van botten en weefsels met behulp van ultrageluid
wordt gedaan sinds 1950, hetzelfde jaar, waarin men ultrasone chirurgie
ging bedrijven voor het behandelen van de ziekte van Meniere (aanvalsge
wijze doofheid, duizelingen en braken, veroorzaakt door vochtophoping
in het labyrinth). Ook werd in 1950 voor het eerst gebruik gemaakt van
puls-echotechnieken om veranderingen in de dichtheid van weefsels te de
tecteren. Al vier jaar later slaagde men erin om met een'ultrasone
reflectoscoop' de beweging van de wanden van het hart continu te regis
treren. In hetzelfde jaar deed men de eerste pogingen om weefselstruc
turen in het lichaam zichtbaar te maken via grey-scale technieken.
Het succes van deze pogingen blijkt wel uit het feit, dat reeds in 1958,
dus nog eens vier jaar later, deze technieken al hun intrede deden in de
gynaecologie, een specialisme, waar ultrageluid tegenwoordig niet meer weg
te den ken valt. De laatste ontwikkeling in dit soort technieken lijkt de
Minivisor van Organon Teknika te zijn.
Dit is een kleine, via batterijen gevoede realtime scanner, die met een
multi-element-transducer van 3,12 Mhz werkt en een ingebouwd beeldbuisje
van 20x40 mm heeft. De fabrikant geeft het als bijnaam Ide stethoscoop van
het oogl en gezien het formaat lijkt inderdaad niets, behalve misschien
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nog de prijs, een even brede verspreiding als die van de stethoscoop in de

weg te staan.

In de loop der tijd heeft men diverse ultrasone afbeeldingstechnieken ont
wikkeld, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben en daardoor uiteraard
ook voor verschillende doelen gebruikt worden. Een van de meest frappante
technieken (hoewel 'voor ons doel niet bruikbaar) is wellicht de acous
tische microscoop, waarmee men inmiddels al een oplossend vermogen be
reikt heeft van 1 ~m (lit.3).
Een andere interessante techniek, die eveneens voor ons onderzoek niet
bruikbaar is, maar toch de moeite van het vermelden waard. is de Doppler
techniek, waarbij men gebruik maakt van de frequentieverschuiving die
optreedt, als geluid weerkaatst wordt door een ten opzichte van de zender/
ontvanger bewegende reflector. Met deze techniek zijn in 1961 voor het
eerst metingen gedaan aan stromend bloed.

Op dit punt aangekomen lijkt het zinvol om, alvorens iets te zeggen over
op dit moment gebruikte afbeeldingstechnieken. eerst iets te zeggen over
de fysica van ultrageluid.

/To A.C. Oscillator
" Recciuer

\

-,-
b

I-, -
a

C Watertight-=-- Container.

Langevin's 'sandwich '-transducer.

Uit: A.B. Wood: A textbook of Sound.
Outer Electrode. Layer of (,Jun.-IT. Slabs.
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Hoofdstuk 2.

BEKNOPTE KENNISMAKING MET ULTRAGELUID.

2.1. Wat is ultrageluid.

Ultrageluid beschouwen we hier als een zich voortplantende harmonische
drukverandering. waarbij de frequenties van de drukveranderingen boven de
frequenties van hoorbaar geluid liggen (boven ca. 20 Khz).
Voor een vlakke golf kan in vloeistoffen en gassen de drukvariatie p die
door een geluidsgolf veroorzaakt wordt. in een bepaald punt en op een be
paald moment beschreven worden door

=Re (( P -j.~.r j.k.r) ei~t)p I·e + P2.e •
<t>

(2.1.1)

waarbij: PI en P2 =

en: -+k -+.r =

amplitude van de drukgolf die zich
r.espectievelijk -r voortplant,

kx'x + ky'Y + kz'z

in de richting +r

met W 21T
k =c=r-

f = frequentie
A = golflengte
c = voortplantingssnelheid van het geluid.

We noemen k het golfgetal.
Voor de snelheid v van een deeltje op een bepaalde plaats en op een bepaald
moment geldt In soortgelijke vergelijking. te w~ten:

waarbij VI respectievelijk V2 de maximale snelheid is die een deeltje
tengevolge van de zich in de richting +r respectievelijk -r voortplantende
golf krijgt.

<t> Noot: De toevoeging Re (.... ) zal verder aahterwege gelaten worden.
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Een verband tussen de formules (2.1.1) en (2.1.2) is te vinden in de wet

van Newton

F = m.a
in dit geval dan geschreven in eerste orde benadering als

av
IIp = -p. at

met p = dichtheid van het medium in rust.
Dit uitgewerkt levert

(2.1.3)

Wil (2.1.4) gelden voor alle r, dan wil dit zeggen dat

en (2.1.5)

Met (2.1.2) volgt nu

t" .t"+
+V I<.. (P -J.I<...r=-. I·e -w.p (2.1.6)

waarmee bewezen is dat ultrageluid in vloeistoffen en gassen bestaat uit
longitudinale golven, aangezien V-de snelheid van de deeltjes- dezelfde
richting heeft als ~ -de golfvector- welke de voortplantingsrichting van
de golf bepaalt.

Delen we de drukamplitude door de amplitude van de deeltjessnelheid, dan
vinden we een grootheid, die de acoustische impedantie genoemd wordt.

z =ill (2.1.7)

Voor lopende golven geldt dat in de formules (2.1.4 tim 6) V2 en P2

gelijk zijn aan nul. We kunnen (2.1.7) dan schrijven als

z = p.c (2.1.7a)
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We noemen p.c de specifieke acoustische impedantie.
In het vervolg zullen we de toevoeging 'specifieke ' achterwege latent

De energiedichtheid van de harmonische golf vinden we via

E = I/c (2.1.8)

waarin I = de intensiteit.
De intensiteit van ultrageluid is gedefinieerd als de hoeveelheid ultra
sone energie, die per tijdseenheid door een eenheid van oppervlakte stroomt.

I = (p2) gem.

Z

(2.1.9)

2.2. Breking, reflectie en transmissie.

(2.2.1)e· = e
1 r

Wanneer een bundel ultrageluid het vlakke
scheidingsvlak tussen twee media (vloeistoffen
of gassen) passeert, kunnen we voor breking en
reflectie de uit de optica bekende wetten ge
bruiken (zie ook fig. 1).
Zo is ook voor ultrageluid

iets wat in de optica overbekend is.
Ook de wet van Snellius

Fig. 1. Scheidings

vZak tussen twee

media.

sin e·
1 (2.2.2)

is bi~ ultrageluid van toepassing.
De reflectie- en transmissiecoefficienten voor ultrageluid kunnen we vin
den door voor het scheidingsvlak evenwichtsvergelijkingen te bekijken.
Zo moet aan beide zijden van het vlak de totale druk gelijk zijn.
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(2.2.3)

Ook moet de normaalcomponent van de deeltjessnelheid continu verlopen.

(2.2.4)

+(v =amplitude van v)

Rekening houdend met

p = P.c.v

vinden we dan

(zie ook (2.1.7)) (2.2.5)

ofwe 1 met (2.2.1 en 3)

hetgeen oplevert

Pr zz.cose i - ZI.cose t
-=---~---~

Pi zz.cose i + ZI.cose t

Op gelijksoortige wijze vinden we ook

Pt 2Zz·cose.
- =----,~----

(2.2.6)

(2.2.7)
Pi zz.cose i + ZI·coset

I r It
Willen we nu ~ en ~ weten. de intensiteits-reflectie- respectieve, ,
lijk transmissiecoefficienten weergegeven met ar en at dan vinden we die
door

I :: ~P. C• Vz
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ofwel

= 1 .ItI 2'Z te substitueren in (2.2.6 en 7).

Dit geeft

en

ex =r [

z2.cosei - ZI.cose t )2
Z2.cosei + ZI.cose t

(2.2.8)

Voor 100drecht inva11ende bunde1s vereenvoudigt dit tot

en

ex = ----t

(2.2.9)

(2.2.10)

(2.2.11)

Fig. 2. Transmissie

door een dunne Zaag.

I.
1"

I
1"

Wanneer na de overgang ZI' Z2 nog een overgang
Z2' Z3 komt (fig.2), herhaa1t de situatie zich,
wat de situatie gecomp1iceerder maakt.
Het kan echter bewezen worden (lit.4), dat voor
loodrecht inva11ende bunde1s indien

12 = dikte van materiaa1 2 en
k2 = ~~ in materiaa1 2

ge1dt:

(2.2.12)

Hierbij is aangenomen dat er in de diverse media geen intensiteitsverlies
optreedt.
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Bij beschouwing van formu1e (2.2.12) va11en twee situaties meteen op:

a) cos2(k2.1~= 1 en si n2(k2 .12) = 0 (dus k2·1 2 = n.1T)

b) COS2{\(2. 12) = 0 en sin~2•12) = 1 (dus k2·1 2 = (2n-1).~

ad a) Het eerste geva1 doet zich voor a1s

A2
12 = n·2

en geeft

A2
Deze waarde van at kunnen we a1s benadering aanhouden. a1s 12 « ~

omdat dan cos2(k2.12)~ 1 en sin2(k2.h)::; 0

Als het tweede medium echter een Z2 heeft. klein verge1eken met ZI en Z3,

Z3· Z1
dan gaat de benadering niet meer op aangezien dan Z2 groot kan worden,

waardoor de term met sin2(k2.12)niet meer verwaar100sd mag worden.
Zoln situatie doet zich bijvoorbee1d voor a1s bij het op e1kaar 1ijmen
van twee materialen nog ergens een dun 1aagje 1ucht tussen is b1ijven zit
ten.
Het geval 12 = n.~ is interessant. omdat de transmissie dan gehee1 onaf
hankelijk is van Z2.

ad b) Het tweede geva1 doet zich voor a1s

Hier geldt

4Z1.Z3
at = ----=:OZ-l"""".Z...3-....2

(Z2 + Z2 )
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Materiaal 1 is dan optimaal aangepast aan materiaal 3, de overgang wordt
niet meer Igezien l

• Dergelijke plaatjes materiaal worden wel gebruikt
voor de aanpassing van transducers en staan bekend als kwart-labda
plaatjes.
Aangezien echter de dikte van medium 2 uitgedrukt wordt in golflengtes,
zijn beide effecten sterk frequentieafhankelijk.

De diverse situaties nog eens bijeen gezet leveren de volgende tabel Opt

di kte 12 waarde van k2.l 2 at

1. 2 'IT 4Z1.Z3«4 « '2
(ZI + Z3}2

1.2

n0'2- n.'IT 4Z 1 'Z3
(ZI + Z3)2

1. 2 'IT 4Z1.Z3
(2n-1) '4 (2n-1) '2

( Z .Z ) 2Z + 1 3
2 Z2

2.3. Absorptie.

Een geluidsbundel, die zich in een medium voortplant, wordt via diverse
mechanismen verzwakt.
Allereerst kan vermindering van intensiteit optreden doordat de bundel
kan divergeren. Ook scattering, het verstrooien van het geluid aan kleine

discontinuiteiten in de acoustische impedantie, vermindert de hoeveelheid
energie in de bundel per volume-eenheid.
Deze beide mechanismen vallen echter niet onder de noemer absorptie, aan
gezien geen energie omgezet wordt van longitudinale golfvorm naar een
andere energievorm.
Energieomzetting vindt wel plaats als een golf niet loodrecht op een
scheidingsvlak van twee media valt. Hierbij kunnen namelijk transversale
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golven ontstaan, die energie aan de longitudinale golf onttrekken.
In het vervolg van deze paragraaf zullen we geen rekening houden met dit

mechanisme.
Bekijken we de absorptie, dan zien we dat de amplitude Ax van een golf die
zich in de x-richting voortplant, uitgedrukt kan worden vol gens

(2.3.1)

waarbij AO = amplitude in x = 0
x = afgelegde weg in m
~ = absorptiecoefficient in Nepers.m- 1 d.w.z.
a

Willen we spreken in dB.m- 1 dan geldt a = 20(10g e)'~a = 8.686 ~a

waarbij dan a = absorptiecoefficient in dB.m 1

(2.3.1) blijft geldig zolang ~« 10- 3
~~.I

Voor biologische materialen is hieraan bij de in de praktijk meest ge

bruikte frequenties voldaan.

Bij verschillende weefsels vinden we verschillende waarden voor a.

Ook kan de wijze, waarop a van bepaalde parameters afhangt, nog per weefsel
verschillend zlJn. Zo vindt men in haemoglobine oplossingen in het tempe
ratuurgebied van 7 tot 3SoC en bij frequenties van 0.4 tot 10 Mhz afnemen
de waarden van a.A bij toenemende temperatuur.
Daarentegen vindt men bij 1 Mhz en een temperatuurinterval van 2 tot 28°C
een toenemende a.A bij toenemende temperatuur als men weefsel uit het
centraal zenuwstelsel bekijkt. Er is dus geen eenduidige temperatuur
afhankelijkheid voor alle weefsels. De literatu~r is niet geheel eenduidig
wat betreft de invloed van de 'versheid' van de weefsels op de metingen.
Chivers en Hill (lit.S) suggereren, dat de conditie van het weefsel de
metingen niet significant beinvloedt.
Wells daarentegen (lit.6 en 7) noemt een belangrijke verandering in de
absorptiecoefficient voor lever vanaf ca. negen uur na de dood.
Gezien de veranderingen, die in weefsels optreden na de dood, lijkt een in
vloed van de 'versheid' van het weefsel zeker niet uit te sluiten.



-14-

Richten we ens nu op de frequentieafhankelijkheid van a. Stel de frequen
tie is f. Voor biologische weefsels blijkt dan in het algemeen

b
a = a.f (2.3.2)

waarbij a en b factoren zijn die afhankelijk ZlJn van het weefsel en de
meetcondities (bv. temperatuur) en die in bepaalde frequentiegebieden
redelijk constant zijn. Hierbij is b in het algemeen iets groter dan 1.
Voor het frequentie afhankelijk zijn van a zijn diverse mechanismen van

belang.

- De visceuse absorptie.
Bij de visceuse absorptie werken wrijvingskrachten de periodieke bewe
ging van de deeltjes in het medium tegen. In formule:

~a = 2n.w2 j3p.c 3 (2.3.3)

waarbij n = viscositeit van het medium
p = dichtheid van het medium
c = geluidssnelheid in het medium.

We zien in (2.3.3) dat de frequentieafhankelijkheid van de absorptie
vol gens dit mechanisme kwadratisch is. Dit stemt overeen met water,
echter niet met biologische weefsels.

- Relaxatie.
Energie kan in een systeem, bijvoorbeeld een stuk weefsel, op diverse ma
nieren opgeslagen zijn.
Bijvoorbeeld in roostertrillingen, moleculaire trillingen, moleculaire
structuren, roosterstructuren en kinetische (translatie) energie.
Als de totaal in een systeem aanwezige energie plotseling veranderd wordt,
in ens geval bijvoorbeeld door een geluidsgolf, dan treedt een herverdeling
op over deze Isoortenl energie, totdat weer een evenwicht bereikt is.
Het veranderen van de energie binnen een Isoort' kan vrijwel instantaan
gebeuren, maar het transport van de ene naar de andere Isoortl kost tijd.
Als geen koppeling tussen de soorten zou bestaan, zou de toegevoegde ener
gie ook weer instantaan kunnen worden afgegeven.
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Door de bestaande koppeling echter komt de energie uit fase met het ener
gieverloop buiten het systeem weer vrij. Dit geeft interferentie en dus

absorpti e.
Het relaxatieproces kent een tijdsconstante. Noem deze 'r en noem de peri
odeduur van een golf Tg.
We beschouwen nu (zie ook fig.3):

Relatieve frequentie.

Fig. 3. Frequentieafhankelijkheid van de

absorptie in een medium met een Y'e laxa

tiefrequentie.

absorptie door

relaxatie

a) , «T
r 9

De faseverschillen ZlJn
dan klein en onbelangrijk.

b) 'r~Tg
De absorptie is hier

maximaal.

c) 'r>Tg
Er is niet genoeg tijd meer

voor energiedistributie, zodat
absorptie door dit mecha-
nisme afneemt. Bij deze hoge
frequenties echter neemt de
invloed van de visceuse absorp
tie toe, waardoor een kwadra
tische afhankelijkheid ontstaat.

1000

visceuse

absorptie

1001010.1

Fig. 4. Frequentieafhankelijkheid van de

snelheid in een medium met een relaxa-

1000100101

Relatieve frequentie.

0.1

In het gebied waar de relaxatie speelt, zien we ook, dat de snelheid van
een waarde voor lage frequenties, Co, toeneemt tot een waarde voor hoge
frequenties, Coo (zie fig.4). Dit verschijnsel noemen we dispersie.

In de praktijk, bij weefsels,
is dispersie lineair afhankelijk
van a en bedraagt ongeveer
0.7 %per 10 Mhz

(c10Mhz - c1Mhz ~ 10 m.sec- 1
).

Het verschijnsel is hiermee te
verwaarlozen ten opzichte van
onnauwkeurigheden in de metin
gen, die de literatuur geeft.

:: t---£

tiefrequentie.
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- Hys terese.
De dichtheid van een medium kan uit fase raken met de druk van een golf,
die zich door het medium voortplant. Dit faseverschil veroorzaakt verlie
zen en dus absorptie. We noemen dit verschijnsel hysterese.
Het energieverlies per periode is constant en onafhankelijk van de peri
odeduur. Hierdoor is het verlies door hysterese lineair afhankelijk van de
frequentie.

Als we proberen de frequentieafhankelijkheid van a. te verklaren, dan kun
nen we dit niet met de visceuse absorptie, aangezien de bijdrage die dit
mechanisme zou kunnen geven, vooral bij lagere frequenties veel kleiner
is als gevonden waarden.
Een relaxatiemechanisme met een relaxatiefrequentie geeft ook geen ver
klaring die overeenstemt met gevonden waarden.
Echter het meten van dispersies aan weefsels wijst wel in de richting van
relaxatie. Met de aanname nu dat er diverse relaxatiemechanismen bestaan
met ieder hun eigen relaxatiefrequentie, blijkt het mogelijk een kromme te
construeren die overeenkomt met gemeten waarden (lit.6 en 8).

welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor relaxatieverschijnselen in
weefsels is nog niet duidelijk. Men heeft reacties, gepaard gaande met
protonoverdracht, wel voorgesteld als een mogelijk mechanisme.
Metingen aan glycine hebben deze theorie echter tegcngesproken (lit.6).

2.4. Bestaande afbeeldingstechnieken.

De afbeeldingstechnieken die ik zal vermelden, zijn allemaal pUls
echotechnieken.
Een puls-echotechniek maakt gebruik van het feit dat een geluidsgolf
gedeeltelijk gereflecteerd wordt bij het passeren van een scheidings
vlak tussen twee gebieden met verschillende acoustische impedanties.
Aangezien ons lichaam vol zit met dergelijke impedantieovergangen, lijkt
ultrageluid zeer geschikt voor het maken van afbeeldingen. In het alge
meen wordt daarbij een transducer gebruikt, zowel voor het uitzenden
van de puls als voor het ontvangen van de echo's.
De oudste methode voor het maken van afbeeldingen is het simpelweg te-
gen de tijd uitschrijven van de amplitude van de ontvangen echo's, de A-mode.
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Een puls wordt uitgezonden.
Tegelijkertijd wordt de tijd
basis van een scoop ge
start. De amplitude van de
echo's wordt verticaal uit
gezet en door de tijd-
basis verschijnen de pieken
op een plaats die een maat
is voor de diepte van het
reflecterende vlak. De hoog
te van de echopiek kan een
maat zijn voor de grootte
van de impedantiesprong.
In figuur 5 is de A-mode
schematisch weergegeven.
Een transducer zendt een
puls uit in een testobject
bestaande uit drie materi
alen met acoustische impe
danti2s Zl, Z2 en Z3. en
een klein bolvormig voor
werp (bv. een stalen ko
gel). Wat betreft positie C
van de transducer zijn di
verse situaties mogelijk.

presentatie (lit.9).

Fig.S. Elementen van een A-mode 8Y8teem~

met drie voorbeelden van de inforrmatie-

1) Zz ~ Z3
Deze situatie is verge
lijkbaar met een licht
bundel die door een dikke
glazen plaat valt.

De bundel wordt twee maal gebroken, waardoor de bundel iets verschuift.
Er wordt slechts weinig aan het oppervlak gereflecteerd, waardoor veel
van het achtervlak (echo 5) terugkomt, echter iets in tijd verschoven
door het weglengteverschil met de positie's A en B.
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2) Zz ~ Z3 maar nu Z3 ook nog sterk absorberend.
~

Dit is ongeveer de eerste situatie. Echo 5 is nu echter veel zwakker.
Op deze manier kan men bijvoorbeeld verschil maken tussen een met weefsel
gevulde ruimte s bv. een tumors of een cyste (een met vloeistof gevulde
ruimte). Tumoren absorberen sterker. Bovendien vertoont het inwendige van
een tumor vaak wel reflecties s terwijl een cyste helder is.

3) Zz < Z3
In dit geval wordt de bundel wel weerkaatst s echter niet in de richting
van de transducer. Ook echo 5 ontbreekt dan.

De A-mode wordt o.a. gebruikt bij hersenonderzoek en in de oogheelkun
de (1 it. 10) .

b) De B-mode.

wordt de positie van de
transducer ook gemeten

e

e

e
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Bij de B-mode (Brightness) wordt de amplitude van de echo omgezet in de
helderheid van een stipe De plaats van de stip wordt weer bepaald door
de looptijd van de puls en is dus maatgevend voor de plaats van het re
flecterend vlak.
Een schematische weergave van de B-mode is te zien in figuur 6.

We onderscheiden drie si
tuaties: een stilstaande
transducers een verschui-
vende transducer en
een verschuivende en ro
terende transducer .
Bij verschuiven en/of ro
teren van de transducer

• I

I ~

~ ,
Ie;

, I,,
I I

( ,

Uneaire scan

...

compound scan

Fig. 6. Erementen van een

B-8can 8ysteem met voor

beerden van de inforrma

tiepre8entatie (U t. 9) •
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om de plaats van de echo's op het scherm te kunnen bepalen.
We zien nu o.a, duidelijk, hoe bij zo'n 'compound scan' ook het schuine
vlak van Z3 zichtbaar wordt, doordat bij het roteren ook een stand be
reikt wordt, waarbij de bundel het vlak loodrecht treft.
Omdat de echo's een groter dynamisch bereik hebben als een lichtvlek
door een verschil in helderheden kan laten zien wordt vaak dynamiek-,
compressie toegepast. Hierbij worden zwakke echo's opgepept en sterke
echo's afgezwakt.
Ook wordt vaak aan de ontvanger een versterker gekoppeld met een in de
tijd toenemende versterkingsfactor.
Deze wordt zo gekozen, dat hij ongeveer de demping van de puls in het
weefsel compenseert, zodat de echo's van 'ver weg ' in het weefsel toch
goed zichtbaar zijn. Deze 'swept gain amplifier' wordt overigens, evenals
dynamiekcompressie, ook wel bij de A-mode toegepast.
Een derde mogelijkheid is het instellen van een bepaalde drempelwaarde
die de echo moet overschrijden om doorgelaten te worden. Dit heeft als
gevolg, dat het ruisniveau onderdrukt kan worden en men een veel
rustiger beeld krijgt, waarin (vooral bij B-scan.) relevante echo's dui
delijker opvallen.
De B-mode vindt ruime toepassing onder andere in de gynaecologie.

c) De M-mode.

Bij de M-mode hebben we te maken met een variatie op de B-mode.
De tijdsas die de afstand van de reflector tot de transducer aangeeft,
staat hier verticaal uitgezet. Horizontaal staat vervolgens een lang
zame tijdsas. Op deze manier is het mogelijk een afbeelding te maken
van bewegende structuren.
Het beeld, dat een slinger in een M-mode opstelling geeft, is weergegeven
in figuur 7.

TIIANIIDUCER
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Fig. ? Een M-mode

opsteUing met

het beeZd van een

sUnger> (Ut.9).
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Een toepassing van de M-mode vindt men bijvoorbeeld in de cardiologie,
waar men met deze techniek in staat is de bewegingen van de diverse hart
delen ten opzichte van elkaar te registreren. Deze techniek schijnt bij
voorbeeld zeer geschikt te zijn om een diagnose te stellen omtrent de
conditie van de mitraalklep (lit.9).

d) Multiscan.

Multiscan is een techniek die ook weer gezien kan worden als een vari
atie op de al vermelde B-mode. In dit geval bestaat de transducer uit
een serie kleine transducers naast elkaar, die snel na elkaar een puls
uitzenden. Dit heeft eenzelfde effect als wanneer een transducer
zeer snel bewogen zou worden. Het verschil is echter, dat de zender lijkt
te bewegen, terwijl de ontvanger op zijn plaats blijft. om de echo's te
ontvangen. Plaatsen we bijvoorbeeld 51 zenders naast elkaar, dan kunnen
we met !~n scan een beeld schrijven, bestaande uit 51 lijnen.
Via interpolatietechnieken is het nu mogelijk hieruit een beeld te con
strueren van 200 lijnen. Kiezen we nu de pulsherhalingsfrequentie hoog
genoeg (> 20 a 25 Hz), dan hebben we een rustig televisiebeeld, dat ens
in staat stelt, bewegingen in een tweedimensionaal vlak te vol gen.
Met dergelijke 'real-time' apparatuur is ook het Rotterdams experi
ment uitgevoerd (zie §1.1.), waarmee wel niersteentjes gedetecteerd
werden, maar waarmee niet gedifferentieerd kon worden tussen steentje
en vet. Dit laatste euvel is waarschijnlijk te wijten aan de al eerder
in deze paragraaf genoemde dynamiekcompressie, waardoor de reflecties
van vet en steen allebei in de categorie 'sterk' terechtkwamen.

e) De sectorscan.

Bij de sectors can wordt ook gebruik gemaakt van een transducer die
bestaat uit een serie elementen naast elkaar.
In dit geval echter worden ze allemaal met eenzelfde signaal aangestuurd
waarbij men er dan voor zorgt, dat er per element een klein faseverschil
optreedt. Op deze manier heeft men als het ware een grote transducer,
waarbij de richting, waarin het golffront wordt uitgezonden, kan varieren
door variatie van het faseverschil. Door nu dit faseverschil snel te va
rieren krijgt men met een stilstaande transducer toch een bewegende
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bundel s die snel een heel gebied s een sectors kan aftasten.

Het is mogelijk s nog diverse andere technieken te noemen.
Zo is bijvoorbeeld helemaal nog niet gesproken over technieken s die ge
bruik maken van transmissie van ultrageluid.
De in deze paragraaf vermelde technieken zijn echter wel de meest voor
komende technieken en bovendien allemaal puls-echotechnieken.
Aangezien ook bij mijn onderzoek gewerkt is met een puls-echosysteem s
lijkt het voor de hand te liggen om bij eventuele bruikbare resulta
ten in de toekomst te denken aan implementatie van deze resultaten
op een of meer van de in deze paragraaf genoemde technieken.



Hoofdstuk 3.

DE TRANSDUCER.

In het vorige hoofdstuk is het een en ander verteld over ultrageluid.
zonder dat ik verteld heb, hoe we ultrageluid maken.
Het leek me zinvol, ook gezien de belangrijke functie, die een transducer
in mijn onderzoek zou hebben, hier een apart hoofdstuk aan te wijden.

3.1. Wat is een transducer.

Afgaande op de naam en bladerend in een Latijns woordenboek vinden we:
transducere = overbrengen, overzetten.
In dit geval kunnen we zeggen: een transducer is een systeem, dat ener
gie overbrengt van de ene soort naar de andere, lees van electrisch
naar acoustisch en omgekeerd.
Een transducer voor ultrageluid bestaat in de medische praktijk uit
een schijfje piezoelectrisch materiaal.
Vroeger was dit meestal kwarts, maar tegenwoordig gebruikt men vaak
keramische materialen, die door polarisatie tijdens verhitting boven hun
Curietemperatuur piezoelectrisch gemaakt zijn.
Deze materialen hebben prozaische namen als PZT5A, PXE11 en in mijn ge
val PXE5, hetgeen een industriele benaming is voor een mengsel van
loodzirconaat en loodtitanaat met diverse toevoegingen.
Het schijfje piezoelectrisch materiaal is vaak nog op diverse manieren
aangepast aan een speciale taak. De meest voorkomende aanpassing is wel
het aanbrengen van een backing die ervoor dient om het geluid dat naar
achter gestraald wordt te absorberen of juist maximaal te reflecteren.

3.2. Gedrag van een transducer.

Neem een schijfje piezoelectrisch materiaal, dikte d, voorzien van elec
trodes, en breng tussen voor- en achtervlak een sinusvormige elec
trische spanning aan (zie fig.8). Deze spanning zal in het schijfje
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electrodes
L ~
I
I
I

achtervlak~~d--~d"voorvlak

overa1 golfverschijnse1en veroor
zaken en bij een geschikte frequen
tiekeuze za1 het schijfje in de dik
te gaan tri11en. Bekijk nu a11een
de zich in de positieve x-richting
voortp1antende golven, die res
pectieve1ijk door voor- en achter
v1ak worden uitgezonden.

X--~) P ( t) = P.ej·(w.t + k.x)v x, (3.2.1)

Door sommatie van deze twee vinden we de door de transducer in
gezonden golf, Pt(x,t).

Fig.B. Een transducer.
= P.ej.(w.t + k.(x+d)-TI)

(3.2.2)
totaa1 uit-

(3.2.3)

Fig.9. Longitudinale staande golven in

een transducer bij diverse waarden van A.

Het acoustisch veld, dat
door een transducer veroor
zaakt wordt, kunnen we be-
palen door sommatie van de

transducer aan het veld in een be
transducer staat deze berekening uit-

A = 2d/3A =dA =2d

We zien aan (3.2.3) dat IPt(x,t)! maximaa1 is a1s kd = TI ofwe 1 d = ~A.

We noemen de frequenti e, waarvoor A = 2d deresonanti efrequenti e.
We zien aan (3.2.3) ook dat de transducer niets uitzendt a1s kd = 2TI
ofwe1 d = A. De transducer is dan echter we1 in trilling.

De amplitudes van de staan
de golven die in een trans
ducer optreden a1s
d = (~A), 2.(~A), 3.(~A)

zijn weergegeven in figuur 9.

bijdragen van k1eine stukjes van de
paa1d punt. Voor een cirke1vormige
gewerkt in o.a. 1it.lO.
Voor r » ro 1evert dit op:



-24-

po·n.ro 2 -j.k.r 2Jl (k.ro.sine)
p = r .e .( k.ro.sine )

L--- ---II I I

(3.2.4)

a b

waarbij P = drukamplitude in het punt r
ro = straal van de transducer
Po = bijdrage van een oppervlakte-eenheid van de transducer
k - 2n- A
e = hoek die r maakt t.o.v. de as van de transducer
Jl{X) = Ie orde Besselfunctie van x.

In (3.2.4) bepaalt deel a -de bronterm- de grootte als functie van de
afstand tot de bron terwijl deel b -de richtingsterm- dit doet als
functie van de richting ten opzichte van de transducer.

Voor punten op de as van de transducer vindt men:

(3.2.5)

We zien hier, dat op de as maxima optreden, indien

(3.2.6)

terwijl we nulpunten vinden indien

(3.2.7)

De situatie op de as is weergegeven in figuur 10. Het veld van een trans
ducer v66r het laatste maximum op de as (punt VI in figuur 10) noemt
men het nabije veld of het Fresnelgebied.
Het veld na dit punt wordt het verre veld genoemd of het Fraunhofer
gebied.

Voor een aantal waarden van ro/ A staat het verre veld van een cirkel
vormige transducer weergegeven in figuur 11.

Willen we het veld van een puls weten, dan kunnen we de pUls via Fou-
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riertransformatie opsplitsen in Z1Jn frequentiecomponenten, de velden
van deze componenten berekenen, en ze vervolgens sommeren.

,
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Fig. 10. Het ultrageluidsveld van een 1.5 Mhz transducer met straal

r = 1 em.

a) Bijna alle energie ligt binnen de grenzen in dit diagram.

b) Relatieve intensiteitsverdeling langs de centrale as van de bundel.

c) Ringdiagrammen die de energieverdeling tonen op doorsneden van de bun

del. Zie punten in b).

Het uitslingeren van een transducer wordt bepaald door de kwaliteits

factor Q. Deze is gedefinieerd als

Q = n.N (3.2.8a)

of als

Q =
f,w

(3.2.8b)
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waarbij N = aantal perioden waarin de amplitude met een factor e afneemt
wo = resonantiefrequentie
~w = frequentieinterval tussen de waarden van w waarvoor de

amplitude 3 dB minder is.

We zien dat een transducer met een lage Q korte pulsen kan genereren en
dus ook een bredere frequentiekarakteristiek heeft.

". o·
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rO/A = 0.25 rO/A = 0,5

u' D'
IS' D'

........'------ 9lf ---- -----.cf

rO/A =2

Fig.]]. Stralingsdiagram van een airkelvormige transduae 1',

3.3. Aanpassing van een transducer.

Om een transducer zo goed mogelijk te laten doen wat men wil dat hij doet,
zijn er een aantal mogelijkheden om het schijfje materiaal laan te passen ' .
In het algemeen zal men graag hebben, dat het geluid zich voor een zo
groot mogelijk gedeelte verplaatst van de transducer naar het belastende
medium en omgekeerd; met andere woorden een hoge at en een lage ar
voor de grens van deze beide media (zie §2.2.).
Voor toepassingen, waarbij slechts een frequentie gebruikt wordt (of een
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smalle frequentieband) gebruikt men hiervoor kwart-labda-plaatjes.
Wat betreft het achtervlak bestaan twee uitersten:
a) men wil een zo groot mogelijk vermogen uitstralen,
b) men wil een brede frequentieband en dus een zeer korte puls.

ad a) Als men een groot vermogen wil uitstralen, dan moet men aan het
achtervlak een hoge ar en een lage at hebben. Dit bereikt men door
als backing lucht of kurk of iets dergelijks te gebruiken.

ad b) Bij het streven naar een korte puls streeft men naar een hoge
at en een lage ar aan de backing. Gezien het brede spectrum van
een korte puls is een kwart-labda-plaatje hier minder geschikt.
In plaats daarvan zoekt men naar materialen die in acoustische
impedantie het transducermateriaal zo goed mogelijk benaderen.
De backing moet er ook nog voor zorgen, dat geluid dat aan de
achterkant de transducer verlaat niet meer terugkomt. In de
praktijk gebruikt men vaak Araldiet, vermengd met Wolframpoeder.

Behalve mechanisch kan een transducer ook nog electrisch worden aange
past, bijvoorbeeld door een lage weerstand parallel aan de transducer
te zetten.

3.4. De door mij gebruikte transducer.

a) Eisen.
De eisen, die ik aan mijn transducer stel, komen voort uit het doel dat
ik mij stelde, te weten: het met puls-echotechnieken registreren van fre
quentieafhankelijke, weefseltyperende eigenschappen.
Dit vereist een breed frequentiespectrum en derhalve een korte puls
(en lage Q).
Omdat de gevoeligheid van een transducer bij zijn hogere frequenties af
neemt en omdat bovendien bij hogere frequenties de absorptie van geluid
in weefsels toeneemt, is het goed de resonantiefrequentie aan de hoge
kant te kiezen. De extra gevoeligheid compenseert dan gedeeltelijk de
toegenomen absorptie. Omdat de Q nauwelijks van de frequentie af-
hangt, betekent dit ook een grotere bandbreedte ( zie 3.2.8b ).
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Mijn eisen vertalen zich nu in een transducer met een vrij hoge re
sonantiefrequehtie die door het aanbrengen van een goed aangepaste
sterk absorberende backing een zo breed mogelijk frequentiespectrum
heeft.

b) De backing.
Wat betreft de materiaalkeuze ben ik afgeweken van het gebruikelijke
Araldiet met Wolfram. De beste aanpassing krijgt men namelijk bij materi
aal met dezelfde acoustische impedantie Z als het transducermateriaal.
Vandaar dat ik PXE5 -het transducermateriaal zelf- gekozen heb.
Enkele eigenschappen van PXE5 zijn:

a =

p = 7.6 X 10 3 kg.m- 3

c = 3.6 a 4 x 10 3 m.s- 1

2.5x10 3dB.m- 1 + 0.5 x 10 3dB bij 6 Mhz.

De totale absorptie in de backing kan ik nog beinvloeden door de backing
een bepaalde vorm te geven die de door het geluid af te leggen weg ver
groot. Neem bijvoorbeeld voor de backing een kegel met tophoek ~.

Een horizontaal invallende golf zal dan bij de eerste reflectie aan de
wand een hoek van inval 8 i = (90-i~) hebben. Bij de volgende reflectie
echter 90-f~ enz .. Dit geeft bij de ne reflectie

= 90- ~.~8 i L

wat betekent, dat de golf omkeert bij de kleinste n waarvoor geldt:

ofwel n ~ (180 0 + ~) / 2~

n = 0, 1, 2,

(3.2.9)

Stel bijvoorbeeld ~ = 60 0 , dan vinden we dat voor n = 2 de bundel
al omkeert en dus na drie reflecties de transducer weer verlaat.
Voor ~ = 300 is in figuur 12 een voorbeeld gegeven van de stralen
gang in een kegel.
Omdat bij iedere reflectie de bundel slechts voor een gedeelte a r
gereflecteerd wordt, is het gunstig veel reflecties in de kegel te
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Fig. 12. Stralengang in een kegel met

een tophoek van 30°.

hebben. Dit bereiken we door
~ klein te kiezen.
Een andere methode om het
aantal reflecties te

verhogen is de kegel expo
nentieel te laten verlopen.
Dit is echter technisch
veel moeilijker te realise
ren.
De kegel, die ik gebruikte
was 50.6 mm hoog met een
basis van 10.1 mm.

Dit betekent een tophoek van 11°4'.
Met (3.2.9) volgt dan n > 8.39.
Het geluid zal in de kegel derhalve minstens 15 maal reflecteren
alvorens er weer uit te komen.
Met larl ~ 0.95 (een gemiddelde waarde) betekent dit dat van de golf

slechts een factor

a 15 = 0.46
r

overblijft. Door de kegel te omhullen met een stof met een Z > Zwater'
kunnen we de ar nog verlagen.
Het effect van de absorptie op de demping is echter veel groter als dat
van de reflecties. Gezien de hiervoor vermelde a is de demping door
absorptie voor 6 Mhz bij een totaal afgelegde weg van slechts 5 cm al
125 dB. Mijn kegel is 50.6 mm lang~

c) De constructie.
Aanvankelijk was het de bedoeling een transducer te maken met een
schijfje PXE5 dat dan zowel zender als ontvanger zou zijn.
Om redenen die bij de bespreking van de electronica (§4.4.) ter sprake
zullen komen, heb ik dat plan laten varen, en besloten een transducer te
maken met twee halve schijfjes PXE5. Hiervoor is het dunste PXE5 gekozen
dat beschikbaar was. De dikte hiervan was 0.33 mm (dit is ca. 6 Mhz reso
nantiefrequentie).
Het bouwen is op twee manieren gebeurd:
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- Met een ultrasone boor is een schijfje PXE5 gehalveerd. Nadat met
leenvoudige lijm' ~en plastic tussenschotje midden op het vlak van de ke
gel was gelijmd

J
is aan beide zijden daarvan een half schijfje vastge

lijmd met een geleidende tweecomponentenlijm. Hierbij werd een stukje
gouddraad (dikte 20 ~m) tussen schijfje en kegel vastgelijmd.
Uiteraard is de lijmlaag zo dun mogelijk gehouden.
Na uitharden van de lijm werd het tussenschotje weer verwijderd.
Het contact met het bovenvlak van de transducer werd gemaakt door een
draadje voorzichtig op het bovenvlak te solderen.
Tenslotte werden overtollige lijmresten verwijderd.

- Bij de tweede transducer was het de bedoeling het schijfje pas te hal
veren na het lijmen, zodat de beide helften beter in een vlak zouden
liggen. Op een zijde werden eerst twee geplette stukjes platinadraad ge
soldeerd. Het vlak van de kegel werd vervolgens op de plaatsen waar de
ze draden zouden komen iets uitgehold. Vervolgens werd het schijfje met
een cyanoacrylaatlijm op het kegeltje gelijmd (cyanoacrylaatlijm is een
eencomponentenlijm die onder lichte druk zeer snel -en goed- uithardt).
Tenslotte werd oak het bovenvlak van contactdraden voorzien waarna het
schijfje met een freesje gehalveerd werd.

Fig. 13. Doo~8nede van de t~an8duce~.

De tweede transducer bleek min
der robuust als de eerste, of
hij had meer te verduren.
In elk geval was hem een kort
leven beschoren.
Na een val bleek hij onherstel
baar beschadigd te zijn.
Dit verdronken kalf gaf aanlei
ding am de put te dempen.
De eerste transducer werd dan
oak meteen in een houder gemon
teerd. Figuur 13 geeft een
doorsnede weer van de gehele
transducer, in de houder gemon
teerd, zoals hij bij de verdere
experimenten gebruikt is.

l~-----pe~spex houde~

~--~gaten voo~ afvoe~

'" Iwa~m wate~

~ ~sch~oefje

ha~dJ.veefse l ~ing

~ubbe~ nng

PXE5 (backing)

PXE5 (zende~ en ontvange~)
7\
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Overigens is ook van deze transducer eens een helft losgeraakt.
Het bleek echter mogelijk de schade met een cyanoacrylaatlijm te her
ste llen.

3.5. Eigenschappen van mijn transducer.

Over de eigenschappen van mijn transducer kan iets gezegd worden aan
de hand van - praktijkbevindingen,

- admittantiediagrammen,
afbeelding van de bundel in een Schlierenopstelling.

Bij het werken met de transducer zag ik op de eerste plaats dat reflec
ties vanuit de backing niet voorkwamen of in elk geval ondetecteerbaar
klein waren.

f

Ik kan dus concluderen, dat wat absorptie betreft, de door mij ge-
bruikte backing uitstekend voldoet.
Een tweede vrijwel meteen opvallende eigenschap was de neiging van de
transducer -vooral bij aansturing met een korte puls- om radieel na te
trillen met een frequentie van ca. 300 Khz.
Deze neiging viel te onderdrukken door een geschikte keuze van de basis
frequentie van de golftrein die als puls fungeerd~.

Van beide helften van de transducer is een admittantiediagram gemaakt op
de volgende wijze.

guur 14

I = Yr' V2

en I = Yt'V
1

waaruit volgt

Y-r·V2
(3.5.1)Yt = -v:l

V,
H.F.
generator

y
r

Flg. 14 0 , P1'inmpesohcma van cen

8chakeZing voor het meten van

admittantiediagrammen.

Noemen we de admittantie van de trans
ducer Yt en van de weerstand Yr dan

Y
t

zien we, met de wet van Ohm, in fi-
"T7T..T7"",
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In mijn geval had R een waarde van 10 n zodat:

VI en V2 werden gemeten met een vectorvoltmeter waardoor gelijktijdige
fasevergelijking mogelijk was. Een electronische schakeling zorgde er
vervolgens voor dat twee gelijkspanningen beschikbaar kwamen die evenre
dig waren met Re(Y) en Im(Y).
Met een x-y schrijver zijn op deze manier de beide getoonde admittan
tiediagrammen gemaakt (zie figuur 15 en 16).
De figuren 15b en 16b zijn afgeleid uit de figuren 15a en 16a door de
modulus van de admittantie uit te zetten tegen de frequentie.

Men kan zien, dat de top van deze diagrammen op 6.1 Mhz en op 5.9 Mhz
liggen respectievelijk voor het zend- en ontvangstgedeelte van de
transducer. De impedanties zijn hier respectievelijk 10.7 en 12.7 n.
Het zal duidelijk zijn, dat dit de beide resonantiefrequenties zijn.
Inderdaad blijkt de transducer een voorkeur te hebben om met deze fre~

quentie te trillen. Uit de admittantiediagrammen blijkt ook de band
breedte van de beide helften.
Voor de zender is deze ca. 0.8 Mhz, voor de ontvanger ca. 1.3 Mhz. Niet
zo erg breedbandig dus. De beide Q's zijn daarmee respectievelijk
voor de zender ca. 7.5 en voor de ontvanger ca. 4.5.

De bundel van de transducer is onder andere bekeken in een Schlieren
opstelling, een optische opstelling die de dichtheidsverschillen in
het water die door de bundel veroorzaakt worden, met behulp van laser
licht zichtbaar maakt.
De transducer gaf een zichtbare bundel vanaf ca. 3 Mhz tot ruim 8 Mhz.
De vorm van de bundel leek vrij onregelmatig, hoewel toch wel een ge
deelte duidelijk het sterkst was. Het leek erop, dat de bundels van de
beide helften elkaar niet overlapten.
Bij de experimenten zou later blijken, dat het gedeelte van de bundel
dat een bijdrage leverde aan de echo van een sample op 5 a 6 cm afstand
toch redelijk goed geconcentreerd was. Dit blijkt ook uit figuur 17
die de intensiteit op een doorsnede van de bundel weergeeft op ca. 1 cm
afstand van de transducer .
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Fig. 15. Admittantiediagrammen van de zender.
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F'ig.1(j. Admittantiediagrammen van de ontvanger.
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3.6. Suggestie voor een betere transducer.

Door de ervaringen, die ik opgedaan heb bij het bouwen van de trans
ducer en uiteraard ook door het lezen van meer literatuur over het on
derwerp, zou ik een tweede transducer waarschijnlijk op een geheel
andere manier bouwen.
In het navolgende geef ik een suggestie voor de bouw van een mijns
inziens betere transducer.
Het lijkt zinvol om als backingmateriaal PXE5 aan te houden, waarbij het
echter onnodig lijkt, hier ook weer een kegelvorm voor te nemen, gezien
de relatief geringe invloed van de reflectiecoefficient. Bovendien weet
men bij een cilinder zeker dat een invallende golf pas omkeert als hij
de achterkant van de cilinder bereikt.
Als transducer kan men het best een cirkelvormig schijfje PXE5 gebrui
ken, dat zowel zender als ontvanger is.
Men loopt dan niet het risico een transducer te bouwen, waarvan de bun~

dels elkaar niet overlappen. Bovendien kan de bundel veel symmetrischer
zijn, vooral als men de transduceroppervlakken niet gebruikt voor het
aanbrengen van de contacten.
Voor de backing neemt men een cilinder met een diameter die iets groter
is dan die van de transducer. Na grondig polijsten en reinigen brengt
men op een vlak en een stukje van de zijkant door opdampen een uiterst
dun laagje zilver aan. Vervolgens gebruikt men een electrisch geleidende
lijm om de transducer op de backing te lijmen. Men laat de lijm onder
vacuUm uitharden, om eventuele luchtbelletjes zo goed mogelijk te ver
wijderen, terwijl men het schijfje PXE5 stevig vastklemt om een zo dun
mogelijke lijmlaag te krijgen.
Via het op de zijkant van de cilinder opgedampte zilver heeft men nu
contact met het achtervlak van de transducer.
Vervolgens giet men het geheel in, bijvoorbeeld in Araldiet, waarbij men
ervoor zorgt, het voorvlak van de transducer vrij te laten.
Men laat tevens een koperen ringetje dat men mee ingiet net iets boven
het oppervlak uitsteken.
Als men nu weer een dunne laag zilver opdampt, kan men via de ring con
tact maken met het voorvlak, zonder daarop een oneffenheid aan te bren
gen. Als men de zo gebouwde transducer in een houder bouwt, lijkt het
zinvol een suggestie van J.Geheniau (lit. II) op te volgen en in deze
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houder een impedantietransformator op te nemen. Dit om misaanpassing
tussen transducer en kabel te voorkomen.
De constructie is in figuur 18 schematisch weergegeven.

houder" /koperen
ringetje

gepolariseerd
PXE.5

1\

PXE.5
\

;;r __1
zilver
laagje

A. B. c. D.

Fig. lB. Diverse stadia ~n de bouw van de transducer (zie tekst).

Om aantasting van de opgedampte zilverlaag door het water te voorkomen,
is het wellicht beter over de transducer een uiterst dunne laag vernis
aan te brengen. Tenzij nu en dan opnieuw opdampen geen bezwaar is.

Het opdampen van zilver kan eventueel

resterend
electrode
materiaal

vervangen worden door een schijfje
PXE5 te nemen met een grotere dia
meter en vervolgens een gedeelte
van het ~lectrodemateriaal weg te
krabben volgens figuur 19.

Fig. 19. Transducer met gedeeltelijk

verwijderd electrodemateriaal.
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Hoofdstuk 4.
HET METEN EN DE DAARVOOR GEBRUIKTE OPSTELLING.

4.1. De meetmethode.

Gezien mijn doel, het detecteren van frequentieafhankelijke eigen
schappen, en mijn keuze voor puls-echotechnieken, bleven in principe
twee mogelijkheden over:
1) Het detecteren van een aantal eigenschappen in een aantal punten van

het frequentiedomein met behulp van een aantal smalbandige trans
ducers.

2) Het detecteren van een aantal eigenschappen in een continu gebied
in het frequentiedomein met behulp van een breedbandige transducer.

Hoewel men met de eerste methode in principe een breder frequentiege
bied kan bestrijken als met de tweede, is toch voor de tweede methode
gekozen. Enerzijds omdat de eerste methode een aantal transducers nodig
heeft, die ieder hun eigen karakteristiek zullen hebben, anderzijds
omdat in de medische praktijk het aantal metingen (en hier dus trans
ducers) het liefst zo beperkt mogelijk moet zijn.
Werken met een breedbandige transducer met frequentieanalyse van de ont
vangen echo's leek dus de beste methode.
Hiervoor heb ik dan ook een opstelling ontworpen en operationeel ge
maakt. Aanvankelijk was het mijn bedoeling hierbij te werken met een
transducer die zowel zender als ontvanger zou zijn.
Om praktische redenen is hiervan een gescheiden zender en ontvanger ge
maakt (zie §4.4.).
Ook was het oorspronkelijk de bedoeling om de echols, die gesampeld wer
den met behulp van een sampelscoop, te registreren met een analoge
bandrecorder, de Analog Seven, om vervolgens de bandopname met een
PdP11 computer te verwerken, waardoor de signalen in een digitaal te
verwerken vorm ter beschikking kwamen.
Toen de opstelling echter ~ijna operationeel was, bleek het Rekencen
trum de mogelijkheid te bieden om op papier geschreven signalen op
een eenvoudige manier te digitaliseren. ~angez;en deze methode sim
peler en dus tijdbesparend leek, is de Analog Seven vervangen door
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een x-y schrijver. De opstelling was op dat moment uiteraard wel ge
richt op verwerking via de Analog Seven.

Uiteindelijk is de volgende meetmethode gevolgd.
Een korte geluidspuls wordt uitgezonden en nadat hij twee maal een
weefselsampel doorlopen heeft en aan de (messing) sampelhouder gere
flecteerd is, weer ontvangen. De ontvangen echo's worden met een
sampelscoop gesampeld. waarna de afbeelding van de echo met een x-y
schrijver geregistreerd wordt.
Door vergelijking van de echo's van de sampelhouder met sampel en van
de sampelhouder zonder sampel wil ik dan de invloed van het sampel op
het geluid bepalen.
Deze methode bleek vrijwel meteen niet bruikbaar te Z1Jn voor de detec
tie van materiaaleigenschappen van niersteen, gezien de grote demping,
die het geluid van dit materiaal ondervindt. Het was bij steen al-
leen mogelijk om voorvlakecho's te registreren.

Het electrische signaal dat gebruikt is om de geluidspuls te maken, is
een golftreintje.
Stel namelijk F(s) is de Fouriergetransformeerde van f(t).
Nemen we voor f(t) een blokpuls:

{

o---+Itl > ~
f(t) = 1 ---- -~ < t < ~

~ ----It/ = ~

dan geldt

F(S) = sin1Ts
1TS

nemen we echter

o ~ It I > ~

g(t) = f(t) .cosu1ot = coswot ~ -~ < t < ~

~coswot-+ Itj = ~

(4.1.1)
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dan vinden we volgens de modulatietheorie (o.a. lit.12):

WQ WQ

G(s) = ~F(S- lIT) + ~F(s+ ~)

WQ WQ

sin(s- zrr}·n sin(s+ crr)·n
= ~ + ! -----.;;;----

WQ WQ

(s- "21T).n (s+ '21f).n

(4.1.2)

Het spectrum van een golftrein is derhalve qua vorm gelijk aan dat
van een blokpuls van overeenkomstige lengte.
Het is echter verschoven naar de frequentie van de draaggolf en daar
door beter geschikt om een puls met een brede band bij hoge frequen
ties te maken.
Bekijken we de bandbreedte van een puls met een duur van een seconde,
dan is deze ca. 1 Hz.
We vinden derhalve een verband

waarbij ~f = bandbreedte en
H = pulsduur.

Voor een golftrein bestaande uit een peri ode van een sinus van 6 Mhz,
vinden we zo een bandbreedte van ca. 6 Mhz.

4.2. De meetopstelling.

De meetopstelling kan men in blokschema weergeven zoals gedaan is in
figuur 20.
De componenten zijn:

- De meetzender.
Dit is een Rohde &Schwartz-meetzender type SMLR frequentiebereik 0.1 - 30
Mhz. Deze is gebruikt om een continue sinus met een frequentie van ca. 6
Mhz toe te voeren aan de golftreinvormer. De meetzender is ook ge-
bruikt bij het opnemen van de admittantiediagrammen van de transducer.



-11-
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Fig. 20. BZokschema van de gebruikte meetopsteZZing.

- De golftrein- en triggerpulsvormer.

Dit is een zelfgebouwde schakeling, die de sinus van 6 Mhz als het ware
met een blokgolf moduleert. De breedte van de blokpuls is instelbaar,

waardoor golfpakketjes met een willekeurig aantal perioden gevormd
kunnen worden. Ook de pulsrepetitiefrequentie is instelbaar.
Dezelfde schakeling produceert ook een reeks triggerpulsen voor het
triggeren van de sampelscoop. De triggerpulsfrequentie is de helft van de
pulsrepetitiefrequentie. De breedte van de triggerpuls is instelbaar,e
venals het faseverschil tussen de triggerpuls en de zendpuls.
Een uitvoeriger bespreking van dit gedeelte van de meetopstelling
is te vinden in § 4.3 ..

- De hoogfrequentversterker.

Dit is een hoogfrequentversterker, zoals omschreven in een stageverslag
van ir.J.8.J.J.Geheniau (lit.!!).
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Het frequentiebereik van de versterker is van 1.6 Mhz tot 32 Mhz.
In dit gebied geeft hij bij volle uitsturing 6 Watt in 50 Q, V. ffIn,e .
is dan 3 V. De versterker wordt gebruikt om voldoende vermogen aan de
transducer toe te kunnen voeren, zodat de terugkomende echo nog een
redelijke intensiteit heeft.
Omdat de uitgangsimpedantie van de versterker 50 Ohm is, terwijl de
impedantie van de transducer in de buurt van de resonantiefrequentie
veel kleiner dan 50 Ohm is, wordt de transducer via een impedantietrans
formator aan de versterker gekoppeld.
Meer informatie over deze versterker is te vinden in lit.II.

- De experimenteerbak.

~

~ ~

~ sampel

lOT
• • I

s

Fig.21. De expepimenteepbak (schematisch).

o e

bovenaanzicht
sampeltafel

Onder de experimenteerbak wordt verstaan een glazen bak van 46.5 cm
lang, 29 cm breed en een hoogte van 29 cm, gevuld met leidingwater.
De wanden van de bak zijn bekleed met rubber.
In de bak bevindt zich een sampeltafel, waarboven de transducer hangt,
vastgeklemd aan en met behulp van laboratoriumstatieven.
De sampeltafel is een plaat messing, waarin drie lange bouten zitten, die
ervoor zorgen dat de tafel in alle richtingen gekanteld kan worden.
Het op de tafel liggend sampel kan daardoor in een zodanige positie ge
bracht worden, dat een echo van maximale intensiteit ontvangen wordt.
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Het sampel bevindt zich in een sampelhouder t een dikke schijf messing t
waarin een gat van 1 cm diep en ca. 4 cm doorsnede is uitgedraaid.
Bij de experimenteerbak hoort ook een bundelzoeker die dient om de bun
del zo te richten t dat alleen echo's van het sampel terug ontvangen
worden. De bundelzoeker bestaat uit een stukje kurk met een ruw opper-

vlak t gestoken aan een stevige ijzerdraad.
Door de zoeker boven het sampel te bewegen en tege
lijkertijd op een scoop het beeld van de echo goed
in het oog te houden t kon ik het gebied bepalen
waar de puls door het stukje kurk weggevangen wordt,
met andere woorden waar de puls het sampeloppervlak
treft. De transducer die boven in de bak hangt, is
in hoofdstuk 3 besproken.
Zend- en ontvangstgedeelte van de transducer zijn
via impedantietransformatoren gekoppeld aan res
pectievelijk de versterker en de beide scoops.
De transformatieverhoudingen van deze beide trans
formatoren zijn 1 : 4 voor de zender en 25 : 36
voor de ontvanger.

- De sampelscoop.
Zowel het zendsignaal als de ontvangen echo's werden bekeken met een
sampelscooPt een Tektronix type 567 voorzien van een 3576 sampling
dual trace unit, een 3T77 sampling sweep unit en twee actieve probe's
met bijbehorende verzwakkers.
De sampelscoop biedt de mogelijkheid een 'manual sweep' te kiezen in
plaats van een 'automatic sweep'. Hierdoor kan men de tijdbasis, met
de hand, via een potentiometer bedienen en Z0 langzaam het signaal
schrijven. Doordat zowel voor de sweep als voor de beide kanalen een
uitgang aanwezig iS t kan men met behulp van een x-y schrijver het
beeld dat men op het scherm krijgt 'overschrijven'.

- De x-y schrijver t gebruikt voor het registreren van de signalen,
is een Bryans XY29000A4.

- Naast de samoelscoop werd nog een Tektronix type 564B als gewone
scoop gebruikt om een overzicht te hebben over een langer tijdsinterval
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als door de sampelscoop gezien wordt.
Ook voor het richten van de transducer en het sampel werd deze scoop
gebruikt, evenals voor alle andere alledaagse 'klusjes ' .

- Behalve de in het blokschema opgenomen apparatuur werden nog enige
delta 0015 - 1.5 voedingen gebruikt en een hp 40000 R.M.S.buisvoltmeter.
Bij het uiteindelijke meten is nog geprobeerd een versterker tussen de
ontvanger en de overige apparatuur te plaatsen. De beschikbare ver
sterkers bleken echter te veel storing te veroorzaken, en/of het sig
naal te vervormen of ze hadden een hogere ingangsspanning nodig als be
schikbaar was.

4.3. De 'doe-het-zelf'-electronica.

Hoewel deelectronica de titel van deze paragraaf soms erg letterlijk
leek op te vatten, wordt hiermee de zelfgebouwde golftrein- en
triggerpulsvormer bedoeld. Voor wat betreft het gedeelte van de scha
keling dat de golftreintjes produceert is uitgegaan van een principe
dat al eerder gebruikt werd door ir.T.Burema. De gehele schakeling
kan men opgesplitst denken in de volgende blokken (zie oak figuur 23).

H.F. ~ variabele monostabiele fpequentie-
s1-gnaal I' frequentie- T muZtivibratorl--r,~ deler

deler

"
gate

,

trage
zaagtand
generator

_ spannings- I-------'::~---tgated
deler amplifier

Ivers terker I

gOlftreL

1
F1:g. :?:1. Blokschema van de golftrein
en tr1-ggerpulsvormer

dubbele
monostabiele
multivibrator

t
snelle
zaagtand
generator

,

Icomparator I

trigger
puls
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a) De variabele frequentiedeler.
Deze wordt gevormd door een vijftal lC·s van het type SN7490 die ieder
het hun aangeboden signaal delen door 2 en vervolgens nog eens door 5.
Door het signaal ergens in deze reeks af te tappen (hetgeen vanaf de
vierde deling mogelijk is), ontstaat een pulsreeks met een frequentie
die een factor 100, 200, 1000, enz. tot 100.000 lager is dan die van
het oorspronkelijke hoogfrequente signaal.
Deze pulsreeks wordt gebruikt voor het sturen van:

b) De monostabiele multi vibrator.
Dit is een IC, type 9601, dat bij iedere aangeboden puls een puls van
instelbare breedte afgeeft.
Deze puls gaat, samen met het signaal uit:

c) De spanningsdeler die het H.F.signaal in spanning verlaagt, naar:

d) De 'gated amplifier·.
Dit is de eigenlijke golftreinvormer.
Het IC MC1445 is een versterker waarvan de versterkingsfactor middels
een gate gestuurd kan worden.
Vol gens de specificaties geeft de MC1445 bij geheel open gate een ver
sterking van 20 dB en bij geheel gesloten gate een verzwakking van ca.
70 dB.
Door de gate te sturen met een blokpuls uit b) en als ingangssignaal
de hoogfrequente sinus uit c) te nemen, ontstaat een schakeling die
'plukjes' sinussen van variabele lengte produceert, de golftreintjes.
Omdat de MC1445 niet in staat is een transducer te sturen, gaan de
golftreintjes nog door:

e) Een versterker.
Dit is een simpele transistorschakeling die het signaal uit de MC1445
voldoende vermogen meegeeft om een transducer te sturen.

Het signaal uit b) gaat behalve naar de MC1445 ook nog naar:

f) Een frequentiedeler.
Wederom een SN7490 die in dit geval de aangeboden frequentie halveert.
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De aldus ontstane pulsreeks gaat naar:

g) Een dubbele monostabiele multivibrator.
Dit is de MCl 4528.
Bij dit IC wordt de instelbare breedte van de puls uit de eerste
multivibrator gebruikt om de pulsreeks uit de tweede multivibrator
naar believen in fase te verschuiven.
De reeks smalle pulsen uit de tweede helft van de MCl 4528 wordt ge
bruikt voor het triggeren van:

h) De 'snelle' zaagtandgenerator.
Een puls uit g) stuurt kort een transistor open waardoor een conden
sator snel wordt opgeladen. Een stroombronnetje dat over deze capaci
teit staat, ontlaadt deze weer langzaam. Hierdoor ontstaat een reeks
zaagtanden met aflopende schuine flank en een frequentie gelijk aan die
van de aangeboden pulsreeks. Deze zaagtanden worden vergeleken met
die uit:

i) De 'trage' zaagtandgenerator.
Dit is een XR 2206 die gebruikt wordt om eveneens een reeks zaagtanden
te produceren. Nu echter met een beduidend lagere frequentie namelijk
van ca. 2 Hz tot ca. 1/35 Hz. Deze lage frequenties zijn de reden
waarom voor dit systeem gekozen is.
De beide zaagtanden gaan naar:

j) De comparator.
De CMP-Ol is zo geschakeld, dat hij een hoge uitgangsspanning heeft
als de snelle zaagtand hoger is dan de trage en een lage uitgang in
het andere geval.
Door de langzaam dalende spanning van de trage zaagtand ontstaat zo
een breedte-gemoduleerde pulsreeks waarvan de opgaande flank vast
staat en de neergaande flank verschuift.

Door nu de sampelscoop te triggeren op de negatieve flanken van deze
pulsreeks, is het mogelijk het Ivenster' van deze scoop langzaam
over het hele gebied tussen twee zendpulsen te laten schuiven.
Het venster kan ook op een willekeurige plaats stilgezet worden
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door de trage zaagtand te vervangen door een (instelbare) gelijk
spanning.
Het schema van de totale schakeling is gegeven in figuur 24 en zal
samen met bovenstaande beschrijving voor zich spreken.
De potmeters bij de 9601 en de MC1 4528 dienen voor het instellen
van de pulsbreedte.
De helling van de snelle zaagtand kan ingesteld worden door variatie
van de C en de I achter de BC 107.
De frequentie van de trage zaagtand kan nog geregeld worden door
variatie van de C tussen de pootjes 5 en 6 van de XR 2206.
In figuur 25 is tenslotte schematisch voor enkele relevante signalen
weergegeven, hoe ze zich in de tijd ten opzichte van elkaar verhouden.

4.4. Korte levensloop van de schakeling.

Aanvankelijk bestond alleen de golftreinvormer die in zijn geheel op
een print gemonteerd was.
Deze schakeling gaf tussen twee golftreinen door een hoogfrequente
rimpel van ca. 0.05 V. Omdat ik waarschijnlijk signalen zou moeten detec
teren die in dezelfde grootteorde liggen, was deze rimpel zeer storend.
Ik heb geprobeerd dit op te lossen door de MC 1445 met de versterker
te scheiden van de frequentiedelers en de monostabiele multivibrator
omdat deze laatsten een hogere H.F.spanning nodig hadden wat het risico
van stralen in zich houdt.
Het op deze manier de schakeling zo ordelijk mogelijk herbouwen redu
ceerde de rimpel tot ca. 0.01 V. Dit heb ik nog verder proberen te ver
lagen onder andere door het in serie schake1en van twee MC 1445 1 s.
Toen dit alles op niets uitliep, heb ik besloten te gaan werken met
een gescheiden zender en ontvanger.
Voor het genereren van een snelle zaagtand zijn diverse methoden gepro
beerd.
Van de uiteindelijk gekozen methode was aanvankelijk het D.C.niveau
van de zaagtand niet regelbaar waardoor een slechte overlap bestond
tussen de snelle en de trage zaagtand.
Doordat een eigen ingebouwde voeding voor de BC 107 niet voldeed vanwege
de hoge stroom die loopt bij het laden van de C heb ik uiteindelijk
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de collector van de BC 107 rechtstreeks aan 10 V gehangen.
Het D.C.niveau kon nu geregeld worden door de basis met twee weer
standen in te klemmen tussen 10 V en aarde.
Uiteraard heeft de gehele schakeling ook te lijden gehad van 50 Hz
storing. Deze was vooral in het triggerpulsgedeelte storend, aange
zien hierdoor na de comparator de blokbreedte met 50 Hz varieerde
en dus ook het triggertijdstip van de sampelscoop.
Hierdoor ontstond een beeld van een 'dronken' sinus.
De brom werd bestreden door het gebruik van afgeschermde kabels, ont
koppelen van voedingslijnen, vermijden van aardlussen, enz ..
Een zeer hardnekkig bromsignaal bleek uiteindelijk frequentieafhankelijk
te zijn. Het bleek een factor 10 5 lager in frequentie te zijn dan het
hoogfrequente beginsignaal. Dit was juist de frequentie van de laatste
delertrap. Na verwijdering van de vijfde SN 7490 bleek dit opgelost.
Een laatste storing die niet weggewerkt is, is een ca. 280 Khz golf
treintje dat in tijd samenvalt met de opgaande flank van de snelle
zaagtand. Het is waarschijnlijk te wijten aan de stroomstoot die bij
het opladen van de C via de BC 107 nodig is. Een constructie waarbij
een C langzaam gel aden en daarna snel ontladen wordt, lijkt dan ook
beter, maar is niet uitgeprobeerd. Het 280 Khz signaaltje stoorde niet
als het 'geparkeerd' werd in een gebied waar geen belangrijke signalen
voorkwamen.

4.5. De sampels.

Er ZlJn voor de metingen vier soorten sampels gebruikt:
a) stukjes runderhart,
b) stukjes varkensnier,
c) stukjes varkensvet (onderhuids) en
d) een schijf koraalsteen.

De weefselsampels zijn gesneden uit weefsel dat door het Eindhovens
abattoir ter beschikking is gesteld. De stukjes heb ik met zo goed mo
gelijk evenwijdige vlakke sneden uit zo homogeen mogelijke stukken
gehaald. De dikte bepaalde ik met behulp van een schuifmaat.
Gezien de aard van het te meten materiaal is de nauwkeurigheid van een
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dergelijke diktemeting niet zo groot (~0.5 mm).

Voor het steehsam~~l heb ik een stuk gezaagd uit een grote koraal
steen, die hoofdzakelijk uit Calciumoxalaten bestaat.
De samenstelling van deze steen is:

- hoofdbestanddeel: whewelliet (CaC204.H20)

- nevenbestanddeel: apatiet (bv. CalO(P04)6(OH)2)
- weinig: wheddelliet (CaC204. 2H20)

- weinig: whitlockiet (Ca3(P04)2)
De vlakken van deze schijf zijn zo evenwijdig en zo vlak mogelijk
geschuurd en gepolijst.

De steen is bovendien ontlucht
door hem onder water te dompe
len en vervolgens water en steen
in een vacuUmruimte te plaatsen.
De dikte van het stuk steen is
ca. 10 mm.

Aanvankelijk heb ik geprobeerd
een stuk steen te imiteren met
een schijf Calciumoxalaat.
Dit zou het voordeel geven van

Fig. 26. Bet 8teensampeZ~ een homogenere structuur en
af~etingen ca. 2 x 4 em. beter evenwijdige vlakken.

Het Ca-oxalaat werd gemaakt door onder voortdurend roeren oplossingen
van Ca-nitraat en Na-oxalaat bij elkaar te voegen.
Na uitfiltreren, wassen en drogen werden van het verkregen poeder ta
bletten geperst met diverse diktes en een diameter van Ii inch.
Het bleek echter niet mogelijk, deze tabletten zonder verdere toe
voegingen waterbestendig te maken.

~
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4.6. De meetprocedure.

Na het snijden van het sampel en het meten van de dikte ervan plaatste
ik het in de sampelhouder op de sampeltafel.
Met behulp van de bundelzoeker werd het zo geplaatst dat al het geluid
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dat ontvangen werd het sampel gepasseerd was. Vervolgens stelde ~k met
de drie bouten de sampeltafel zo in, dat een maximaal signaal ontvangen
werd.
De triggerpuls stelde ik daarna zo in, dat het signaal op de sampel
scoop de gewenste echo was.
Dit controleerde ik eventueel door de triggerpuls tesamen met het
signaal van de ontvangsttransducer op de gewone scoop te zetten.
De sampelscoop werd dan op 'manual sweep' geschakeld waarna ik zorg
vuldig de echo met de x-y schrijver registreerde.
Tenslotte plaatste ik bij de meting nog twee assen die de hoogte en
de breedte van het scoopscherm aangeven. De afstand zendpuls-echo heb
ik gemeten met behulp van de gewone scoop.
Als referentie heb ik deze metingen ook uitgevoerd met een lege sampel
houder. Alle metingen heb ik gedaan met een draaggolffrequentie van
6.05 Mhz en een pulsrepetitiefrequentie van 6.05 Khz.
Bij een hogere pulsrepetitiefrequentie kwamen de echo's van een puls
pas nadat een nieuwe puls al was uitgezonden.
Een lagere pulsrepetitiefrequentie als de gebruikte gaf een te trage
beeldherhalingsfrequentie op de sampelscoop, waardoor het moeilijk was
een beeld op de sampelscoop op het oog te herkennen.
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Hoofdstuk 5.
METINGEN EN RESULTATEN.

I ,

5.1. Wat is er gemeten.

Na het gereedkomen van de opstelling en het definitief vaststellen
~n de te volgen meetprocedure, heb ik een aantal metingen ver"
richt. De bedoeling hiervan was om te proberen een indruk te krij"
gen van de bruikbaarheid van de opstelling met betrekking tot het ge"
stelde doel. Veer het meten heb ik nog een klein programmapakket ont"
wikkeld dat verwerking van de meetgegevens op de B 7700 mogelijk
maakt (zie appendix). De metingen zijn verricht aan een aantal sampels,
zoals omschreven in § 4.5. en aan de lege sampelhouder.
Aan ieder sampel en aan de sampelhouder zijn twee metingen gedaan.
In de navolgende tabel zijn de verrichte metingen vermeld.
In de tabel zijn ook de codes vermeld die aan de diverse metingen
gegeven zijn en, na Fouriertransformatie, aan het bijbehorende
powerspectrum.
Van de hartsampels kan nog vermeld worden, dat bij de sampels C en D
de spiervezels dwars op de geluidsbundel lagen. Bij hartsampel B la"
gen de vezels evenwijdig aan de bundel.
Bij alle metingen bedroeg de afstand (in tijd) tussen zendpuls en
ontvangen echo ca. 78 ~sec hetgeen een transducer-reflectorafstand van
ea. 5.8 em betekent. Hierdoor kunnen we de invloed van het water voor
alle metingen als hetzelfde beschouwen. Alle qeregistreerde echo's zijn
echo's van het achtervlak van het sampel, dus van de weefsel"messing
overgang. Dit met uitzondering van het stuk I.iersteen, waarvan voorvlak
echo's geregistreerd zijn. De reden hiervoor is, dat bij de weefselsam
pels de voorvlakecho niet zichtbaar was en bij de steen het achtervlak
niet. Dit laatste houdt in, dat het voor mij niet mogelijk is om bij het
gebruikte niersteensampel met de gebruikte methode eventuele frequentie
afhankelijke materiaaleigenschappen te detecteren:
Een eventueel gemeten waarde voor de absorptie zou overigens zeer groot
geweest zijn, aangezien een rontgenopname van de steen een groot aantal
onregelmatigheden binnen in de steen laat zien (zie figuur 27).
Omdat deze onregelmatigheden voor een groot gedeelte in de grootteorde
liggen van de golflengte van het gebruikte ultrageluid, betekent dit dat
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Fig. 27. Rontgenopname

van het steensampel.

het geluid in hoge matp. ver
strooid zal worden.
Oit betekent demping van de
golf, maar door een ander me
chanisme als absorptie.
Het verschil tussen de diver
se mechanismen is met mijn
methode niet meetbaar.

soort sampel dikte in 10- 3 m code voor code voor
+ 0.5 x 10- 3 m de meting het spectrum-

nier (Ie sampel) 9.5 NEA nierEA

nier (Ie sampel) 9.5 NEB nierEB

nier (2e sampel) 6.7 NTA nierTA

nier (2e sampel) 6.7 NTB nierTB

vet (Ie sampel) 6.3 VEA vetEA

vet ( Ie sampel) 6.3 VEB vetEB

vet (2e sampel) 5 VTA vetTA

vet (2e sampel) 5 VTB vetTB

hart (2e sampel) 11 HBA hartBA

hart (2e sampel) 11 HBB hartBB

hart (3e sampel) 6 HCA hartCA
hart (3e sampel) 6 HCB hartCB

hart (4e sampel) 3.8 HDA hartDA
hart (4e sampel) 3.8 HOB hartOB
steen (Ie vlak) 10 ESA steenA
steen (Ie vlak) 10 ESB steenB
steen (2e vlak) 10 ESC steenC
steen (2e vlak) 10 ESO steenO
sampelhouder - EMB echmesB
sampelhouder - E~1C echmesC
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5.2. Het principe van de gegevensverwerking.

Fig. 28. Schematische vooY'stelling van

sarrrpelhoudeY'

~nde"

\}-
""ontvangeY'

b)

a)

Om te laten zien wat het verband is tussen diverse voor mij meetbare
signalen en om te zien wat voor informatie daaruit met de gebruikte
meetmethode gewonnen kan worden t beschouwen we de volgende schematische
voorstelling van de opstelling. We onderscheiden twee situaties:

a) Een signaal vanuit de
zender reflecteert aan
de sampelhouder en wordt
door de ontvanger weer
ontvangen.

b) Een signaal vanuit de zen
der dringt een sampel bin
nen, reflecteert dan aan
de sampelhouder, komt weer
uit het sampel en wordt
dan door de ontvanger weer
ontvangen. De dikte van
het sampel is ~l.

een meetsituatie. Noemen we de Fouriergetrans
formeerde van het signaal op

de ontvanger in geval a) Er(w) en in geval b) Es(w), dan kunnen we het
verband tussen deze twee aangeven met

waa rbi j

ES(w) = 5(w).Er (w)

5(w) = A.e-lJa(w).l.e- j · (ks-kw).l

(5.2.1)

(5.2.2)

Hierin staat A voor het totaal van:
- transmissiecoefficient water-weefsel
- het quotient van de reflectiecoefficienten bij een water-

messing en een weefsel-messingovergang
- transmissiecoefficient weefsel-water.

De eerste e-macht geeft ue absorptie weer, de tweede e-macht de fase
draaiing tengevolge van het verschil in k tussen sampel en water.
5(w) is weefseltypisch en misschien frLquentieafhankelijk. Ik wil probe
ren 5(w) te bepalen.
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Omdat zowel het reele als het imaginaire deel informatie over de nard
van het weefsel kan bevatten, wil ik proberen, deze allebei te bepalen.
Uit (5.2.1) volgt meteen

(5.2.3)

Helaas zijn Es(w) en Er(w) als zodanig niet beschikbaar.
Door de meetmethode is namelijk het tijdstip t = 0 niet eenduidig be
paald. Hierdoor h~bben de signalen in het tijdsdomein een onbekende
verschuiving T in de tijd. In het frequentiedomein betekent dit een on
bekende fasedraaiing die lineair van de frequentie afhankelijk is.
Het verband tussen het gemeten signaal en het werkelijke signaal is dan:

(5.2.4)

Deling van deze signalen geeft (vergelijk (5.2.3)):

(5.2.5)

Omdat we in (5.2.2) de term

ook kunnen schrijven als

e-j.(i- - }-).w.l
s w

kunnen we zien, dat ook deze fasedraaiing lineair van de frequentie af
hangt. De fasedraaiing door het weefsel is hierdoor niet te onderschei
den van de fasedraaiing door mijn meetmethode.
Uit het bovenstaande volgt dan, dat ik me moet beperken tot het bepalen
van lS(w)1 ofwel met (5.2.3) en (5.2.5) tot het bepalen van:

(5.2.6)
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Vanwege

(5.2.7)

kunnen we nu ~a(w) bepalen uit

1. 1.IEs (w)1
lJa(w) = -l.ln(A'TEr(w)') (5.2.8)

In het geval we powerspectra (IEs (w)12) ter beschikking hebben s geldt

-l -1 Es(w) 2

lJa(w) = -2l· ln (A2. r(w) (5.2.9)

5.3. Verwerking van de metingen in het frequentiedomein.

r1et behulp van het programma Tiscar (zie appendix) zijn alle metingen
ingelezen in de B 7700. Met Tiscar wordt op een digitizer (Tablet)
een coordinatensysteem gedefinieerd dat overeenkomt met het coordina
tensysteem van een geregistreerd signaal. Vervolgens wordt het signaal
via het Tablet punt voor punt ingelezen. Bij dit sampelen wordt de af
stand tussen opeenvolgende punten klein genoeg gehouden om te voldoen
aan het Shannon-criterium. Dit criterium stelt s dat de sampelfrequentie
minimaal het dubbele moet zijn van de hoogste frequentie in het signaal.
Het via Tiscar gesampeld signaal wordt in een file opgeslagen voor ver~

dere verwerking.
De eerste stap in deze verdere verwerking is een Fouriertransformatie
met het programma Transform. Dit programma leest een via Tiscar ge
maakt file en zet het signaal door lineaire interpolatie om in een
reeks van 512 punten die equidistant zijn in de tijd.
De reeks is in totaal 2 x 10-5 sec lang.
Doordat bij het inlezen via Tiscar ca. 15 punten per peri ode genomen
zijn. waarbij de 'puntendichtheid l bij de toppen het hoogst iss is ook
na het sampelen door de machine nog aan het Shannon-criterium voldaan.
Met behulp van een Fast Fourier Transform (F.F.T.) wordt de aldus ont
stane reeks getransformeerd naar het frequentiedomein. De gebruikte
F.F.T. geeft hier 256 complexe equidistante punten s lopend van 0 tot
12.8 ~1hz.
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Het verband tussen de diverse parameters wordt bij de F.F.T. gegeven
door:

T = N.T
S

8 = N.us
T

S
= 1/8

Us = lIT

(5.3.1)

met N = aantal sampels, dit moet een macht van 2 zijn.
T = het bestreken tijdsinterval.
T

S
= onderlinge afstand van de sampels in het tijdsdomein,

8 = het door de transformatie in het frequentiedomein bestre
ken interval (in Hz),

Us = onderlinge afstand van de sampels in het frequentiedo-
mein (in Hz).

N is in frequentie- en tijdsdomein gelijk.
Het door de F.F.T. bestreken frequentieinterval is symmetrisch om nul.
Hier worden echter alleen de waarden voor positieve frequenties gegeven.
omdat voor reele f(t) geldt, dat F(w) hermitisch is.

In het programma Transform geldt:

waardoor

N = 512
T = 2X10- s s

2 -s
T S = "5T2"xlO s

Uit (5.3.1) volgt nu

Us = 50 Khz
8 = 25.6 Mhz

De door de F.F.T. geleverde punten bestrijken dus het gebied van 0 tot
12.8 Mhz. Met als input een signaal f(t) (=de file, gevuld via Tiscar)
levert Transform uiteindelijk:

f (t) (t i equidistant), ReF(w). ImF(w) en IF(w)12,
alles zowel numeriek als grafisch.
De waarden voor IF(w)l~ worden weer in een file opgeslagen.

Een derde programma, Decon, bepaalt )S(w)12 (zie (5.2.1-3)) door deling
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van twee via Transform berekende powerspectra.
Ook dit programma levert de resultaten zowel grafisch als numeriek.

De diverse programmateksten zijn te vinden in de appendix.

5.4. Resultaten van bewerkingen in het frequentiedomein.
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Fig. 29. De signalen EMS en EMC.

Na verwerking van
de metingen met
de in § 5.3. ge
noemde program
ma's hebben we
de beschikking
over de power
spectra van de
diverse signalen
en over een aan
tal spectra van
IS(w)12 •

Bij vergelijking
van een aantal
spectra va It het
OPt dat soms bij
metingen aanhet
zelfde sampel de
spectra ten op
zichte van elkaar
verschoven zijn.
Dit is erg duide
lijk te zien bij
bijvoorbeeld hartDA
en hartDB of bij
de spectra van de
reflecties aan de
sampelhouder t ech
mesB en echmesC.
In figuur 29 zijn
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de signalen EMB en EMC als voorbeeld gegeven.
Figuur 30 geeft ook nog de signalen HDA en HOB en tevens een voorbeeld
van de electrische spanning die op de zender staat, als er een puls
wordt uitgezonden.
Natellen van het aantal nuldoorgangen in een vast tijdsinterval, bij
voorbeeld bij EMB en EMC over 2 cm (ongeveer 1 ~sec), laat een frequen
tieverschil tussen de beide registraties zien dat overeenstemt met de
verschuiving van de spectra (hier ca. 0,2 Mhz). (Alle spectra zijn ge
geven in fi guur 31.)

Het verschijnsel moet dus gezocht worden in de metingen en niet in
de verwerkingsmethode. Er zijn twee mogelijke oorzaken:
a) instabiliteit van het triggermechanisme, hetzij van de sampel-

scoop, hetzij van de zelfgebouwde schakeling,
b) instabiliteit van de meetzender.
De stabiliteit van de meetzender is uitgeprobeerd door gedurende lange
tijd de frequentie te meten. Hoewel de zender een lange aanlooptijd
nodig had, bleef hij na ca. 2~ uur draaien toch binnen de grenzen van
~ 0.01 %die in de specificaties gegeven zijn.
De stabiliteit van het triggergedeelte van de schakeling is getest door
de comparator CMP-01 een geringe temperatuurverandering te geven.
Dit maakte prompt de triggerpuls ca. 1 ~s smaller, hetgeen voor metin
gen funest is.
De onbepaaldheid in de spectra heeft tot gevolg dat deconvolutie met
het programma Decon geen informatie levert over de aard van het weefsel
dat bij de meting gebruikt is. Bij de alsnog uitgevoerde deconvoluties
is als referentiespectrum steeds dat gekozen wat het best overeenstemde
met het te deconvolueren spectrum. In de meeste gevallen was dit ech
mesB. Vergelijking van de deconvoluties van 1e metingen aan nierweefsel
laten weliswaar in het voor ons relevante gebied<t> steeds eenzelfde pa
troon zien, maar datzelfde patroon vinden we ook bij de hartdeconvoluties.
De deconvoluties met hartBB en nierEB vallen zelfs vrijwel exact samen

<t> Noot: Aangezien de 8pectpa alleen in het gebied van ca. 4,5 tot

ca. 7 Mhz significant van nul vep8chillen~ is in het deconvolutie

spectpum ook alleen het intepval 4.5 - 7 Mhz van belang.
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Fig. 31. Spectra van de echo's.
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evenals die met hartCB en nierEA (zie figuur 32).
Omdat implementatie van een frequentiecorrectiealgoritme in de gebruik
te programma's meSr tijd zou kosten als in het kader van mijn afstude-
ren nog beschikbaar was en omdat ik graag alsnog enige informatie uit
de metingen wilde halen t heb ik als volgt geredeneerd.
De beide als referentie gebruikte spectra echmesB en echmesC zijn niet
zo erg breed. Het verloop van ~a(w) over het door de puls bestreken
frequentiegebied zal dus niet zo groot zijn t zodat we ~a(w) kunnen be
naderen met een waarde die een gemiddelde is voor het beschouwde fre
quentiegebied. Een powerspectrum geeft de energie in het signaal per
frequentiecomponent weer. De oppervlakte onder het powerspectrum is dus
een maat voor de totale hoeveelheid energie in een signaal.
Er geldt nu de volgende relatie:

JIEs (w)1 2dw = A2.e-2~a.l

J 1Er(w) 12dw
(5.4.1)

(vergelijk (5.2.2-3))

(5.4.2)

het gemiddelde van J-la(w) in het beschouwde frequentiegebied
uit (5.4.1) te bepalen via:

1 r1 OIEs (w)1 21
J-l a = -21·ln~2·OIEr(w)12J

waarbij ~a

is. J-l a is

Hierin staat OIEs (w)12 voor het oppervlak onder het desbetreffende
powerspectrum. De oppervlaktes onder de spectra werden bepaald door
het tellen van hoRjes op mm-papier. De hiermee bereikte nauwkeurigheid
in de oppervlakte bedraagt ca. 3 %. De resultaten van de berekeningen
zijn weergegeven in de navolgende tabel. De oppervlakten van de spec
tra zijn weergegeven in arbitraire eenheden.

Aangezien voorvlakecho's van weefselsampels niet gedetecteerd ZlJn, wil
mt zeggen t dat de amplitude van deze reflecties kleiner is dan het aan
wezige ruisniveau. Dit is ca. 4 mY.
De reflecties van de messing sampelhouder hadden een amplitude van
141 mV top-top. zodat

1[:~Jlw-s < rtr(:~Jw-m
1 1

(zie ook § 2.2)
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met w = water, s = sampel, en
~ kunnen dit ook schrijven als:
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m = messing.

Vullen we voor messing en water de literatuurwaarde

Zm = 38xl06

Zw = 1.48xl06 (zie ook appendix)

in, dan vinden we

Z - 1. 48xl06
Z: + 1.48xl06 < 26.24xlO- 3

zodat:

(5.4.3)

Dit geeft:

1.40xl06 < Zs < 1.56xl06 (5.4.4)

We kunnen nu de maximale waarde voor A bepalen uit:

(5.4.5)

Met bovenstaande waarde voor Zs en (2.2.6-7) vinden we dan:

A = 0.997 '\, 1
'\,



-6'1-

~mpe1 1. (10- 3 m) 01E(w)12 :t.3% 01 E (w) 12 +6% 1..-.1n(A~0IEr (w ) ;2J = lJ ar -
0IEs (w)12 21 0IEs (w)12

(Nepers.m- 1 )

nierEA 19 +5% 203 4.8 41 +9%-
nierEB 19 5% 218 4.4 39 9%
nierTA 13.5 7% 187 5.2 61 10%
nierTB 13.5 7% 189 5.1 60 10%
vetEA 12.5 8% 7.9 122.3 192 9%
vetEB 12.5 8% 9.1 106.2 187 9%
vetTA 10 10% 7.9 122.3 240 11%
vetTB 10 10% 4.4 219.6 270 11%
hartBA 22 5% 104 9.3 51 8%
hartBB 22 5% 155 6.2 42 8%
hartCA 12 8% 203 4.8 65 12%
hartCB 12 8% 219 4.4 62 12%
hartDA 7.5 12% 574 1.7 35 23%
hartDB 7.5 12% 584 1.7 34 23%
steenA - 166 5.8 -
steenB - 174 5.6 -
steenC - 153 6.3 -
steenD - 142 6.8 -
echmesB - 921 - -
echmesC - 1011 - -
echmes(gem. ) - 966 - -

Bij de1ingen is voor 0IEr (w)1 2 het gemidde1de voor de beide
spectra van de sampe1houder genomen.

Bij de tabe1 va1t nog op te merken, dat voor de steensampe1s ge1dt:

(5.4.6)

aangezien het ge1uid aan het voorv1ak ref1ecteert.
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Z volgt dan uit:s

0!Es (w)12

°IEr (w)!2

OlE (w)12r

(5.4.7)

1 +0.925

1 -0.925

= 1. 48x106

We vinden zo:

sampel
OlE (w)12 Zs .±.3%
aIEr (w ) 12 :.6%

s (kg.m- 2 .s- 1)

steenA 5.82 3.32x106

steenB 5.55 3.39x106

steene 6.31 3.21x106

steenD 6.80 3. llx106

5.5. Resultaten met behulp van het tijdsdomein.

Uitgaande van de overweging dat een relatief smalle frequentieband
is gebruikt en dat daarom ~a(w) vervangen kan worden door ~a'

kan ik proberen om ook via het tijdsdomein deze ~a te bepalen.
Het blijkt dat metingen aan de sampelhouder echo's opleveren, die qua
vorm gelijk zijn aan metingen met sampels,
Dit ondersteunt de gedachte, dat ~a(w) in het beschouwde gebied als
frequentieonafhankelijk beschouwd kan worden.
am ~a te bepalen vergelijk ik weer signalen van een sampel met sig
nalen van de sampelhouder. Noem ik de maximale amplitude van deze sig
nalen respectievelijk Es en Er en de maximale amplitude van de uitge-

z onden puls Ao, dan vind ik:

(5.5.1)

en
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(5.5.1)
(vergelijk (2.3.1) )

(5.5.2)

Vanwege

vereenvoudigt dit tot:

(ook de transmissiecoefficienten water-sampel en sampel-water
zijn hier verwaarloosd).
Voor de steensampels geldt weer:

zodat

(5.5.4)

Substitueren van waarden voor Zm en Zw en herschrijven haalt uit (5.5.4):

(5.5.5)

Ook hier
delingen

spectra.

zijn de berekeningen in een tabel weergegeven en is bij
voor E het gemiddelde genomen van de beide reflectorr
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sampel 1. (10- 3 m) E +3% E IE +6% 1 Er = ~ (Nepers.m- 1 )s - r s- T·1n(r)
s a

NEA 19 +5% 62 2.3 43 +12%-
NEB 19 5% 62 2.3 43 12%

NTA 13.5 7% 58 2.4 66 13%

NTB 13.5 7% 60 2.4 63 13%

VEA 12.5 8% 12 U.8 197 10%
VEB 12.5 8% 12.5 11.3 194 10%
VTA 10 10% 12 U.8 246 12%

VTB 10 10% U.5 12.3 251 12%
HBA 22 5% 40 3.5 57 9%
HBB 22 5% 48 2.9 49 10%

HCA 12 8% 64 2.2 66 15%

HCB 12 8% 58 2.4 74 15%

HOA 7.5 12% 90 1.6 60 25%

HOB 7.5 12% 90 1.6 60 25%

ESA - 62 2.3 -
ESB - 62 2.3 -
ESC - 50 2.8 -
ESO - 52 2.7 -
EMB - 138 - -
a~c - 144 - -
EM(gem. - 141 - -

Toepassing van (5.5.5) op de metingen aan de steensampels levert:

E +2% I E IE +4% Z +4%s - s r- s -

ESA 62 .44 3.51xl06

ESB 62 .44 3.51xl0 6

ESC 50 .35 2.92xl0 6

ESO 52 .37 3.01xl06

. -2 -1Zs ulteraard weer in (kg.m .s ).
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5.6. Bespreking van de resultaten.

Bij vergelijking van de resultaten uit §§ 5.4. en 5.5. zien we dat de
beide gebruikte rekenmethodes zo goed als dezelfde resultaten geven.
Er vallen echter twee uitzonderingen op:
-1) hartBA en hartBB:

Met de berekening in het tijdsdomein liggen de resultaten van deze
twee metingen aan een sampel nag binnen elkaars onnauwkeurigheids
interval, bij berekening in het frequentiedomein is dit niet het
geval.

-2) hartDA en hartDB:
Bij de tijdsdomeinberekening sluiten de waarden redelijk aan bij
die van de overige hartsampels. Bij de frequentiedomeinberekening
echter vallen zij meteen op, omdat ze bijna een factor 2 kleiner
zijn dan verwacht.

Ad -1).
De overlap van de interval len als bij de tijdsdomeinberekening het
geval is, is gedeeltelijk te danken aan de grate onnauwkeurigheid
die hier in het resultaat optreedt. Rekenen we namelijk in allebei de
gevallen met 8% onnauwkeurigheid, dan is de overlap tot een minimum
teruggebracht. Overigens is het verschil tussen de amplitudes van
beide metingen ca. 20%~

Bij iedere meting is de stand van het sampel ootimaal afgeregeld, zo
dat slechts twee verklaringen overblijven:
a) het sampelvlak was tach nag zo onregelmatig, dat gedeelten van het

vlak er oorzaak van waren, dat de bundel niet Inetjes l gereflec
teerd werd.

b) de meetapparatuur was niet zo stabiel als verwacht zou mogen worden.
Tijdens het meten is echter op geen enkele manier gebleken, dat de ap
paratuur onstabiel zou zijn, zodat eventuele instabiliteiten een lang
zaam karakter moe ten hebben. Wat betreft de frequentieinstabiliteit van
de meetzender is al in § 5.4. iets gezegd. Wat betreft de stabiliteit in
de uitgangsspanning vandeze zender kan gezegd worden dat een fluctuatie
bij een (maximale) knopstand gesignaleerd is tussen 2.31 en 2.38 V R.M.S ..
Dit is niet voldoende am 20% te verklaren.



-72-

De stabiliteit van de versterker van de sampelscoop is niet getest.
Wel is de inwendige calibrator gebruikt om ruwweg de schaalverdeling
op het scherm te controleren. Deze was geheel bevredigend.
Een slecht contact van de probe van de sampelscoop kon uitgesloten
worden, omdat na het mislukken van een eerste meting aan de sampel
houder dit contact regelmatig gecontroleerd is en nooit meer slecht
bevonden.
De stabiliteit van de versterker van de x-y schrijver lijkt ook niet
aan discussie onderhevig te zijn, aangezien bij iedere meting een kor
te ijking werd uitgevoerd en deze ijkingen allemaal keurig hetzelfde
resultaat gaven.

Ad -2).
Het opvallendste hierbij is dat de afwijking slechts bij een berekenings
methode voorkomt voor allebei de metingen van een sampel.
Dit wijst erop, dat de fout gezocht moet worden in de verwerking van de
metingen die in dit geval op de B 7700 gedaan is.
Controle van de geplotte tijdssignalen laat echter blijken dat er geen
inleesfouten gemaakt zijn. Aangezien alle metingen verder met dezelfde
programma's behandeld zijn, lijkt ook daar een fout niet mogelijk.
De enige controlemogelijkheid lijkt om de meting nog eens van voor af
aan door de verwerkingsmolen te halen. Immers, met de op dit moment ter
beschikking staande gegevens is het niet mogelijk een verklaring voor
deze vreemde afwijking te geven. Helaas ontbrak hier de tijd om nog ver
der naar een verklaring te zoeken.

Als we de gevonden waarden voor lJ a bij ca. 6 Mhz willen vergelijken met
literatuurwaarden, dan vinden we (lit.7 en 13):

weefsel Z(kg.m-Z.s- 1 ) lJ a (Nepers .m- 1 ) bij 6 Mhz
va rkensvet 1. 38x106 30
runderhart ca. 1.65x106 ca. 110
runderni er 1. 62x106 ca. 65

Voor Zrunderhart is geen waarde gevonden. De genoemde waarde is een schat
ting. Wegens het niet beschikbaar zijn van gegevens over varkensnier, heb
ik genoegen genomen met gegevens over rundernier. Ik neem dan aan dat de
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~a in beide gevallen niet veel zal verschillen.
In de gebruikte 11teratuur zijn voor Z de toevoegingen rundet-
of varkens- niet gegeven. Ook hier neem ik aan, dat een eventueel verschil
te verwaarlozen is.
Bij vergelijking van de resultaten voor ~a met de literatuurgegevens
blijken alleen nierTA en nierTB mooi in de buurt te komen.
De vetsampels blijken een absorptie te vertonen die een factor 6 tot 8

groter is dan in de literatuur vermeld is en alle andere sampels verto
nen een geringere absorptie.
De hogere absorptie die bij vet gevonden is, is niet zo verwonderlijk.
Gezien de (achteraf bezien) enigszins primitieve manier van sampels voor
bereiden is het niet geheel onlogisch om te stellen, dat de verzwakkende
invloed van andere mechanismen als absorptie, groter is dan verwacht werd.
Hierbij denk ik dan vooral aan verstrooiing van de bundel.
Oat de absorptie echter minder is dan verwacht mag worden, lijkt bijzon
der onlogisch, temeer daar er nauwgezet bij iedere meting voor gezorgd
is, dat al het geluid, dat aan het meetsignaal bijdraagt, ook werkelijk
het sampel gepasseerd is.
Gezien de resultaten lijkt het overigens toch wel raadzaam om de genomen
voorzorgen nog eens op hun merites te beoordelen.

In (5.4.4) hadden we gevonden:

1.40x106 < Zs < 1.56x106

Ook dit stemt niet geheel overeen met gevonden literatuurwaarden.
Aangezien een kleiner impedantieverschil tussen weefsel en water betekent
dat de amplitude van de ontvangen echo afneemt, betekent de gevonden
waarde alleen dat minder geluid van het voorvlak is teruggekomen dan
verwacht zou moe ten worden. Dit kan verklaard worden door de reeds eerder
genoemde primitieve methode die gebruikt is bij het prepareren van de
sampels. Een onregelmatig sampeloppervlak kan oorzaak geweest zijn van
een gedeeltelijke verstrooiing of buiging van de bundel. Bij buiging kan
dan de voorvlakecho naast de transducer vallen.
Uit (2.2.1) en (2.2.7) blijkt dat 8i slechts weinig van 00 hoeft af te
wijken om de aan het voorvlak gereflecteerde bundel naast de transducer
te laten vallen en tegelijkertijd (Pt) nauwelijks te laten verminderen,

Pi
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immers:

en voor 8. erg klein geldt: cos8. ~ 1., , ~

Neem ik voor Zsampel de waarde voor nierweefsel (= 1.62x106 ) dan kan ik met
behulp van (5.5.5) bepalen, wat de waarde van Es zou hebben moeten zijn
om de juiste Z te vinden. Ik vind dan:s

E ~ 7s ~

Dit is een waarde die zeker gedetecteerd zou zijn.
Voor de gevonden

Z ~ 3.25 X 106
steen ~

kon ik in de literatuur geen vergelijkingsmateriaal vinden.
Er zijn echter twee redenen die mij ook aan de juistheid van deze waar
de doen twijfelen:
a) De literatuurwaarde voor Zbot (= 7.80x106 voor schedel) doet vermoe

den dat een niersteen, die ook vrij hard is, wat betreft zijn Z dich
ter in de buurt van schedelbot zal komen. Bovendien:

b) Als ik het oppervlak van de steen bekijk, zie ik een aantal kuiltjes
en gaatjes die in doorsnede varieren van ca. 1.5 mm tot kleiner dan

0.1 mm.(zie figuur 26).
Vanwege de golflengte van het gebruikte ultrageluid (ca. 0.25 mm) bete
kent dit dat aan het oppervlak van de steen ook verstrooiing van het ge
luid zal optreden met als gevolg een geringere amplitude van het ont
vangstsignaal en daardoor een schijnbaar lagere Z.
Door onbekendheid met de grootte van dit effect is correctie hiervoor
niet mogelijk.

Resumerend kunnen we stellen, dat de metingen niet erg goed met de reeds
in de literatuur vermelde waarden overeenstemmen, met uitzondering van
nierTA en nierTB.

Het is niet na te gaan of dit komt door toeval of dat dit het enige ge-
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heel correct uitgevoerde experiment is geweest.
Het verschil lijkt dan overigens alleen in het prepareren van de sampels

te kunnen liggen.
De metingen hadden overigens een orienterend karakter, hetgeen wil zeg
gen, dat ze min of meer tot doel hadden het functioneren van de opstel
ling en de methode te testen.
Wat betreft de opstelling kan gezegd worden, dat een aantal onvolkomen
heden gevonden zijn.
ZO is wat de zelfgebouwde electronica betreft al gewezen op het insta
biele triggerpulscircuit en op het principe van de snelle zaagtandge

nerator.
Het lijkt ook raadzaam am een geschikte versterker te zoeken of te bou
wen am achter de ontvangsttransducer te hangen. De sampelscoop geeft na

melijk als hij niet op zijn uiterste gevoeligheid werkt een veel rus
tiger en 'schoner' signaal.
Een geschikte versterker zal daardoor een goede registratie van het
signaal aanzienlijk verbeteren.
Vervanging van de transducer is oak aan te raden, aangezien een van de

grootste beperkingen van het onderzoek voortkwam uit de te geringe
bandbreedte van de gebruikte transducer.
Oak kan bij een nieuwe transducer geprobeerd worden cirkelvormige
plaatjes PXE5 te gebruiken, waardoor waarschijnlijk een betere bundel
vorm bereikt wordt, wat tot gevolg heeft, dat de bundel beter geconcen
treerd en gecontroleerd kan worden.

Een derde advies is: overstappen op een andere methode voor het prepa
reren van de sampels. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van
zogenaamde vriescoupes.
Een andere mogelijkheid is, het sampel van boven afdekken met een ui
terst dun folie, dat ervoor zorgt, dat het weefseloppervlak keurig vlak
is. Mits het folie dun genoeg is, kan de invloed ervan op het geluid
verwaarloosd worden.
Gezien de resultaten, die volgens de literatuur elders met soortgelijke
technieken behaald zijn, lijkt het principe van de breedbandpuls zeker

geschikt am frequentieafhankelijkheden in diverse weefsels te onderzoeken

(zie onder andere lit.5).
Daarom is het zeker zinvol am na het wegwerken van de gesignaleerde on-
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volkomenheden in de opstelling een nieuwe serie metingen op te zetten.
Mijn verwachtingen bij nieuwe metingen is dat de resultaten zeker dichter
bij reeds in de literatuur vermelde waarden zullen liggen.

Ik hoop van harte dat er studenten en vakgroepen zullen zijn, die er in
teresse in hebben, om de door mij ingeslagen weg te vervolgen.
Een combinatie van een fysicus met een electrotechnicus lijkt me hierbij
ideaal.
Bij deze wil ik ze dan bij voorbaat veel succes toewensen.

Eindhoven, december 1978.
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Literatuurwaarden van enkeZe materiaaZeigenschappen.

Materiaal C Z fJ a bij een frequentie van
m. S-l 106 -2 -1 Nepers.m- 1 Mhzkg,P.l .s

lucht 330 .00043 - -
water 1482 1.48 .03 1

messing 4490 38 - -
Araldiet - 3.00 69 1

PXE5 4000 30 288 6

bloed 1570 1.61 1.1 x v(~ 2.4

menselijk weefsel

gemiddelde waarde 1540 1.63 - -
spier, vezels

evenwijdig aan

bundel 1576 1. 70 15 x f(~~ 0.8-4.5

spier, vezels

loodrecht op

bundel 1592 1. 70 38 x f 0.8-4.5

hartspier - - 21 x f 0.3-4.5

runderhart - - 19 x f 0.35-4.5

rundernier 1561 1.62 11 x f 0,35-4.5

vet 1450 1.38 30 6

schedelbot 3360 7.80 8000 3.5

(~ V = volumeconcentratie van cellen in %.
(~~ f = frequentie in Mhz.

De bovenstaande tabel is samengesteld uit gegevens afkomstig uit

lit.7, 13 en 15.
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AZgoZtekst: Tiscar.

_0.".1 .Iti':LUDE 'GItm/BEGIN ON PACK.·
~~0 F~~IN FILE UITCKIND-DISK_MAXRECSIZE-15_
3·)~ BLOCKSIZE-30_F'ILET'IPE-0)J INTEGER I_J_ICJ
4~~ REAL X10_V10~X20_'120_X30_Y30_X1B_'11B_xaB_V2B_

S':'0 X3B~ \'3B,Al1 ,A12,A13,A21_A22_A23_ XT_'IT,
u00 REAL ARRAV X,VC0s6003,NAA",TITELC0S113,DEF'INE IN-F'ILE70S,
700 PROCEDURE TRANSMATRIX(X10,V10_X20_V20,X30_V30_X1B,V1B_X2B_'12B'

' .. X3B~
So)·;)

g;JJ

11::';)0
1100
12.)0
1300
14JO

1600

1700

'13B,Al1_A12_A13_A21_A22_A23),
VALUE X10,'110_X20,V20_X30,V30_X1B,'11B_X2B,V2B_X3B'

REAL X10,'110,X20,'120_X30,V39,X1B_'11B_X2B,V2B,X3B,V3B_
Al1,A12,A13,A21,A22_A23J

BEGIN REAL NUM,
NUMS-CX20-X10>*('130-V20)-(X30-X20)*(V20-'110)J

Al1:-«X2B-X1B)*('130-V10)-CX3B-X2B)*('1a0-'110»'

A21:-«V2B-V1B)*(V30-V20)-('13B-V2B>*C'I20-'110»'

A12:-«X3B-X2B)*(X20-X10)-(XaB-X1B)*(X30-X20»'

A22S-«'13B-'12B>*(X20-X10)-('12B-'11B)*(X30-X20»'

1800 A13 S-X1B-Al1*X10-A12*V10J
19~0 A23s-'11B-A21*Xl0-A22*V10
2000 END,
2100 IODEFC70,71,72)J T~01~,

2200 TABLETC0.. K.. X10,'110),TABLET(0,K,X20_V2e),TABLET(0,K_X30.. V30'

2300
2400
2500

2:-;210
27~O

2S~'0

a:ild0
3000
3100
3a('lO

3300
3400

READ(IN.. / .. X2B),READ(IN_/_'13B),
X1B:-'11Br-'12Br-X3Ba-0,
TRANSMATRIX(X10,'110,X20,'1a0_X30_V30_X1B,V1B_X2B.. '1aB_X3B,

'_'13B_
A11,A12,A13,A21,A22_A23)J

J:-O; WHILE K NEQ 69 DO
BEGIN TABLET(0_K_XT_VT)JXCJ3a-All*XT+Al2*'1T+A13J

'1CJ3a-A21*XT+A22*'1T+A23J Ja-J+l
END,
READ(IN.. 72,POINTERCNAAM»J
REPLACE POINTERCTITEL) B'I ···_POINTER(NAAM) ~HILE NEG • .," ....,
REPLACE UIT.TITLE BV POINTER(TlTELC0J)J

URITE(UIT,/_J)J URITECUIT,(6CEll.~_Xl»_F'ORla-9 STEP 1 UNTIL'
, J-1 DO

3500
3600 DEVEND,
3700 END,
38~0 .INCLUDE·GINO/END ON PACK.·
39aa



-80-

AZgoZtekst: TransfoPm.
,I,' • SET INSTALLATION

.:.~~J p.t:~ I N
"1;.'''-' I INCLUDE BEADRAtJPROCS
4'-:'i, FILE OUT<KIND-PRINTER)# EXACT<KINO-PLOTTERll)#
c.:~).) UIT<KIND-PACK# TITLE- ·NIERTA ON USER... ·)#
(,.'0 TIJD<TITLE- ·NTA0112 ON USER4.· #FILETVPE-7)#
7Q~ FREQtKIND-DISK#MAXRECSIZE-7#BLOCKSIZE-210#UNITS-0#
S0~ FILETVPE-0#AREASIZE-1000#AREAS-7S0).
900 POUERCKINO-OISK#MAXRECSIZE-7#BLOCKSIZE-210#UNITS-0.
1~00 FILETVPE-0#AREASIZE-I000#AREAS-7S0)#
1100 TIMECKINO-OISK#MAXRECSIZE-7#BLOCKSIZE-210#UNITS-0#
1200 FILETVPE-0#AREASIZE-1000#AREAS-750);
13~~ INTEGER I#N#J; REAL O#M#MH;
1400 REAOCTIJD#/#J);N'-9; M'-2**N; MH:-2~CN-l);

1500 BEGIN REAL ARRAV FC0.M-ll# TC0'M-ll#PC01~-ll#

1600 XC0'J-ll# VC0IJ-ll# HC0IM-ll#
1700 STRC0:9l;
1800 REAOCTIJD.<6CE11 ...#Xl»#FOR 1:-0 STEP 1 UNTIL J-2 00 CXCIl.V'

'CIll );
190~ JI-0; 01-C2.-5 )/512,
20~0 FOR 11-0 STEP 1 UNTIL M-l DO
2100 BEGIN HCll'-I*O;
2Z00 IF XCJl LEO Hell THEN
2300 BEGIN IF Hell LSS XCJ+ll THEN
2400 TClll-VCJl+CHeIl-X[Jl)*CvtJ+IJ-VCJl)/CXtJ+ll'

2S00
2600
2700
2~00

2')0":>
3000
Jt ~~".'

J. ;:,0
J3~'O
j.:,oo

3';~M

3,'00
3800
3900
4000
41":>0

4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100

S200
5300
5400

5500
'#TRUE#

ELSE BEGIN J'-J+l; 1:-1-1;
END ENO

ELSE BEGIN J:-J+l;II-I-l END
END;

FOR 11-0 STEP 1 UNTIL "-1 DO FCll:-Tell;
REBITREUERSECN#F);
FFT2RW#F#TRUE);

FOR 1:-0 STEP 1 UNTIL MH-l DO
PCIl:- CFCIl**2+FCMH+Il**2);

URITE(UIT#<6(El1.4#Xl»#FOR 11-0 STEP 1 UNTIL MH-1 DO p,

-BCNl-#XI3#-CCNJ-#/»J
URITECOUT#<256C/#15#X3#SCEI3.4#X3»)#

FOR II -0 STEP 1 Ll'fTI L I'tf-l DO
CI#TCll#TCMH+ll#FCIJ#FCMH+IJ#PClll);

FOR I: -0 STEP 1 lI'tTlL f'l-2 DO
STRAIGHTLINEPIECE(TI~#H[IJ#TCIJ#H[I~ll#TCI+ll'

FOR II -0 STEP 1 lIfTIL MH-2 DO
BEGIN

STRAIGHTLINEPIECEC FREQ#I#FCll#l+l#FCI+ll#I);
STRAIGHTLlNEPIECECFREQ# I.FCMH+ll# 1+1#

FCn-l+l+ll#");
STRAIGHTLINEPIECECPOWER#I#PCIJ#I+I#PCI+IJ.I);
ENO;
REPLACE POIHTER(STR) IV
-FREOUENTIE IN MHZ. - #"'-00-,

AXISC~LETEC FREQ#0#0#2<40#0#12#0#0#12.TRUE#FALSE#0.ea,

; REPLACE POIHTER(STR) IV
-INTDtSlTEIT ARB EDI£DEN- #4-00-,

AXISC~LETEC FREQ#0#-0.4#0#0.<40#8#1#-0.4#0.40.FALSE'
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';-);1,) REPLACE POINTER(STR) BY
L:·.·:.J~ ·NTA TIJD IN SECONDEN- ,,4-00-,
t;.,;;;t0 AXISCOrlPLETE( TIME"0,,0"2e-5,,0" 10"0,,0,,28-5,, TRUE" FALSE"0'

,.00S"STRl
S900 ,REPLACE POINTER(STR) 8'1
G~)I_I') ·SPANNING IN VOLTS- ,,4-00-,
Gl('O AX ISCOMPLETE( TIME"0"-0.1"0,,0.10,,8,,1,,-0.1,,0.10,,FALSE,,TRUE,,
G~~O 0.005"STR),
GJ~O REPlACE POINTER(STR) BV
6400 -NIERTA. FREQUENTIE IN MHZ.-,,~-00·,

6500 AXISCOMPLETE (POWER" 0" 0" 240"0,, 12"0,,0,, 12"TRUE"FALSE,,0.02'

6600
6700
6800

6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
2~00

3100
2200
8300 •

,REPLACE POINTER(STR) BV
-INTEHSITEIT-,,4-00-,

AX ISCOMPLETE (POYER" 0" 0" 0,,0. 40"8,, 1,,0,,0. 4" FALSE" TRUE" 0. 02" STR'
,),

MAPANDDRAUIMAGE1(EXACT" FREQ"0,,1,,45,,26,,
0"0,,0,,0.40,,250,,0,,
6,,13.5,,6,,19.75,,21,,13.5):

SKIPPAPER(EXACT),
MAPANDDRAUI MAGE H EXACT" TII'IE"0,, 1"~5,,26,,

0"0,,0,,0.10,,18-5,,0,,
6,,13.5,,6,,19.75,,21,,13.5),

SK IPPAPER (EXACT) ,
MAPANDDRAYI~1(EXACT" POYER"0,,1,,~5,,26,,

0"0,,0,,0.40,,250,,0,,
6,,5,,6,,12.25,,21,,5),

LOCK(EXACT) 1 LOCK(UIT"CRUNCH)
END

END.
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AZgoZtekst: Deaon •
. ,a • SET INST~LLATION

.-~ •.1:iJ ED:; I 1'1
1v~ S INCLUDE PEADRAWPROCS
4,"0 FILE OUT(KIND-PRINTER), EXACTCICINO-PlOTTERl1),
S~O SAM(TITLE-·STEENA ON USER~.·,FILETVPE-7),

,30(, REF(TITlE- •ECHMESNC ON USER... • ,FILETVPE-1),
700 POWER(KINO-OISK,MAXRECSIZE-1,BlOCICSIZE-210,UNITS-0,
800 FILETVPE-0,AREASIZE-1080,AREAS-750);
900 INTEGER 1.1'1; REAL D.M,MH.NOE~;

1000 N:-9; M:-2**N; ~.-2**(N-l);

1100 BEGIN REAL ARRAV RC0'M-1J, SC0:~lJ,PC0:MH-1J,

1200 ARC0:MH-1J, AI[0:MH-1J,
1300 STRt0:9J;
1400 READ(REF,(6(Ell.",Xl»,FOR 1'-0 STEP 1 UNTIL ~-1 DO'

" RCIJ);

" SCI:J);
1500

1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
27~0

2800
2900
3000
n~I.)

1..:,)0

3m0
)'f'1()
)L.;(Il,)

300('
37(.10
3S00
3900
4000
-1100
4200,

READ(SAM,(6(Ell.~,Xl»,FOR 1'-0 STEP 1 UNTIL MH-l DO'

FOR Ia-0 STEP 1 UNTIL MH-l DO
BEGIN NOEMa- ReI:J;

IF NOEM NEQ 0 TI£N OS -HOE"
ElSE Da- 8-10;

PCI] a- SCI:J/D
END;
YRlTE(OUT,(/,/,XS,·STEENA/ECHMESNC·,/,/,

)(2, - I - ,><3, ·SArFLE·,)(7, -REFLECTOR-.
X5,·DECONU.-,/»,

URlTE(0UT,<256C/,I~,)(2,3CEll.3,X2»),

FOR I • - 0 STEP 1 UtfTIl .....1 DO
CI.5CIJ,RCIJ,PCIJO); /
FOR I: -0 STEP 1 LHrIl ~-2 DO
STRAIGHTLIHEPIECE(POUER,I,PCIJ,I+1,PCI+1J,1);
REPLACE POINTER (STR) BY
·ST(ENA/ECHMESNC FREQ. It. MHZ. - ,4-00-:

AXISCOMPLETE(POWER,0,0,240,0,12,0,0,12,TRUE,FALSE,e,
'.035,STR )

;REPlACE POINTERCSTR) BV
·INTENSITEIT·,~-00-;

AXISCOMPLETE(POUER,0,0,0. 1,10,1,0, 1,FALSE,TRUE,0.035,STR);
I'IAPANDDRAlJI MAGE1(EXACT, POl.JER,0, 1,35,26,

0,0,0,1,250,0,
6,5,6,12.25,21,5);

lOCK(EXACT)
END

END.
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