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SAMENVATTING

Door de fysische eigenschappen van het ultrageluid is het

op een direkte wijze mogelijk de doorsnede van een objekt te bepalen

met behulp van puls-echo-methoden, of op een indirekte wijze met

gebruikmaking van rek~n8truktietechnieken.

Bij deze rekonetruktietechnieken moet men de beachikking hebben over

een aantal projekties. Dit zijn een-dimensionale afbeeldingen van een

objekt. Kontrastverschillen ontstaan door de aantasting van de akoes

tische golf, in hoofdzaak afname van de amplitude en variatie in de

voortplantingsenelheid, ala binnen een objekt dichtheden en elastische

eigenschappen versehillend zijn.

Voorliggend verslag handelt over een methode om bij door

straling van een objekt met kontinu ultrageluid de looptijd ervan te

bepalen. De looptijdvariaties zorgen voor het kontrast in een projektie.

Het principe van de meting bestaat uit het overzenden van een amplitude

gemoduleerde akoestische golf. De frekwentie hiervan is circa 1 MHz,

terwijl het LF-signaal een frekwentie heeft van circa 30 kHz.

Door het ontvangen AM-signaal te demoduleren verkrijgt men weer het

LF-signaal. Het faseverBchil tussen dit signaal en het LF-signaal aan de

zendzijde bevat de informatie over de looptijd.

Uit de meetresultaten, verkregen met een experimentele opstelling, zal

blijken dat staande golven en transducereigenschappen een storende

invloed hebben bij de fasemeting.

Deze meetfouten zijn bij gebruik van de in bovenstaande aangegeven

methode moeilijk te elimineren.

Een grote verbetering is te verwachten als het LF-signaal in plaats van

een amplitude gemoduleerde, via een frekwentie gemoduleerde akoestische

golf overgezonden wordt.
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SUMMARY

The physical qualities of ultrasound enable us to

display the section of an object in a direct way by means of puls

echo-methods, or in an indirect way by using reconstruction-technique.

For these reconstruction-technique we need a number of projections.

Differences in the contrast arise by affecting the acoustical wave,

ma.inly by decreasine ~he amplitude and by variations of the speed of

propapation, if densities and elastic qualities inside an object vary

from place to place.

This report deals with a method to determine the

time-of-flight when an object is irradiated by continuous ultrasound.

The variations in the time-of-flight can be used to the contrast in

the projections.

The principle of the measurement consists of transmitting an amplitude

modulated acoustical wave. The Radio-Frequency is about 1 Mc/s, while

the LF-signal has a frequency somewhere about 30 kc/s.

The IF-sienal is to be reGained by demodulatin~ the received AM-signal.

The phase-difference between this demodulated LF-signal and the LF-sicnal

at the transmitter contains the information about the time-of-flight.

From the results of measurement, acquired by an experimental measuring

set up, it will appear that standing waves and transducer-properties

interfere with the phase-measurement.

These defects of measurement are difficult to eliminate by using the

ahove described method.

A large improvement is to be expected when the LF-signal is transmitted

by way of a frequency-modulated acoustical wave, instead of an amplitude

modulated wave.
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1 INLEIDING==R==•••=

1.1 Algemene besehouwing over het kader waarin het onderzoek staat

Het toenemende gebruik van teehnische huIpmiddeIen in de

diagnose en therapie in ziekenhuizen heeft er in de Iaatste deeennia

toe bijgedragen dat ingenieurs een steeds grotere rol in de gezondheids

zorg gaan spelen. Universiteiten en Teehnisehe Hogeseholen bieden een

groeiend aantal mogelijkheden om onderzoek te verriehten aan bio-medisehe

of gezondheidstechnisehe problemen.

Het door mij verriehte afstudeeronderzoek handelt over een belangrijk

teehnische hulpmiddel in de bio-medische teehniek: nl. ultrageluid.

Ultrageluid heeft reeds vele toepassingsgebieden gevonden.

Zo is het met geavanceerde technieken mogelijk om o.a. hartafwijkingen

vast te stellen. De 'foto' van het ongeboren kind en het hoorbaar maken

van zijn hartgeluiden zal voor velen ook een bekend voorbeeld zijn.

Het verkrijgen van doorsneden van liehaamsdelen met behulp van ultra

geluid is vrij recent. Momenteel onderzoekt men of het mogelijk is uit

deze afbeeldingen afwijkingen, bijvoorbeeld een kwaadaardig gezwel, te

detekteren.

Er zijn in principe twee methoden denkbaar om een afbeelding van

de doorsnede van een Iiehaamsdeel te maken. De echo-technieken, waarbij

men gebruik maakt van de reflektie van de geluidsbundel, en de transmis

sie-technieken, waarbij de absorptie en looptijd centraal staan, vormen

de basis.

Bij toepassing van gepulst ultrageluid is het met de echo-technieken

relatief eenvoudig de doorsnede van een objekt te bepalen.

Onder objekt wordt in het vervolg van dit verslag een lichaamsdeel of

een orgaan verstaan. In paragraaf 1.3 ga ik nader op deze echo-technieken

in.

Bij de transmissie-technieken zal de doorsnede van een objekt gerekon

strueerd moeten worden uit een aantal afbeeldingen. Hierbij wordt dan

gebruik gemaakt van speciale computer-algoritmen.
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De gedachtengang achter de rekonstruktie van een doorsnede van

een objekt wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de figuren 1, 1a en

1b. (lit. 1)

Als voorbeeld wordt door middel van schaduwbeelden op twee of meer muren

de positie van twee bomen gerekonstrueerd.

Figuur 1 toont ons de uitgangssituatie. De rekonstruktie geschiedt nu

door de schaduwen over een horizontaal vlak terug te vervolgen tot hun

enijpunt. Figuur 1a geeft dit schematiech weer. Bovendien blijkt uit

deze figuur dat de rekonstruktie vanuit twee afbeeldingen, ook wel

projekties genoemd, niet eenduidig mogelijk is.

Heeft men echter de beschikking over meerdere projekties dan is de

rekonstruktie wel eenduidig uit te voeren, zoals blijkt in figuur 1b.

Deze wiskundige techniek staat bekend onder de naam Radon-transformatie.

Figuur 1
Uitgangssituatie

Figuur 1a
Twee mogelijkheden: x,y of p,q

Figuur 1b
De poeities van de bomen zijn eenduidig bepaald

Verloop van de rekonstruktie van de positie van twee bomen
uit hun schaduwbeelden.
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De afbeelding op de muur bestaat in dit voorbeeld slechta uit

twee kontrasten, nl. wit en zwart. Het zal duidelijk zijn dat het

kontrast in de projektie op de muur toe zal nemen als in plaats van

twee bomen materialen aanwezig zijn, die het licht meer of minder

absorberen. Ook dan is het met bovenomschreven techniek mogelijk deze

materialen te lokaliseren.

Bij de transmissie-technieken worden dus projekties gemaakt

van een objekt. Kontrastverschillen in deze projekties ontstaan, omdat

door diskontinuiteiten in het objekt de absorptie verschilt of het

ultrageluid er zich met verschillende snelheden voortplant.

Door meerdere projekties van het objekt te maken is de computer in staat

de doorsnede van het objekt te rekonstrueren. Dit laatste wordt

'computer-geassisteerde-tomografie' genoemd.

De fysische aspekten van het ultrageluid spelen een grote rol

bij de afbeeldingstechnieken. Een nadere studie hiervan in de volgende

paragraaf moet dan ook gezien worden als een basis om het principe achter

de afbeeldingstechnieken beter te begrijpen.
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1.2 Fysische aspekten van het ultrageluid

1.2.1 De solfvergelijkipg en zijn oplossingen

We besehouwen een vlakke elastisehe golf, die zich voortplant

in een homogeen, isotroop, oneindig uitgestrekt medium.

Noemen we:

f o
f m
Po

Pm
u

c

0
A
k
-Y
Y
y

p a Pm - Po

.f .. fm -f0

diebtheid van het medium in rust

momentane plaatselijke diehtheid

druk van het medium in rust

momentane plaatselijke druk

deeltjessnelheid

voortplantingssnelheid

een konstante

golflengte

golfgetal

vektorieele representatie van een tijdfunktie

vektorieele (complexe) amplitude

(complexe) amplitude

Met y of Y een willekeurige grootheid

drukverandering

dichtheidsverandering

dan kan met behulp van de kontinurteitsvergelijking:

"(,f . r7 - -
Ot a_ v.J --.FoV.u

en de wet van Newton:

VP • - f o ~ ~
en de materiaalvergelijking

(1 .2)

c wordt gegeven door: c • v'lPo/r::

onder bepaalde voorwaarden

~2- 1 o"ii
v u. ~ ~

e dt
met ala nevenvoorwaarde:

de golfvergelijking afgeleid worden:

..
V xu· 0

(1.4)

(1 .5)

(1.6 )
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Bij een harmonische tijdafhankelijkheid u = Uejwt wordt (1.5)

\]2 U + k2 U co 0

k wordt gegeven door: k .. ~ = r
De oplossing van (1.1) is:

- - -jk.r u- +jk.ru = U1e + 2e (1.8)

(1 .9)

de golfvektor

Met k.r = k .x + k .y + k .zx y z

it .. k e +k e +k ex x y y z z

k a Jkx
2

+ ky
2

+ kz
21

a litl
Als we aannemen dat de golf zich in de x-richting voortplant, (dit is

bijvoor.beeld te realiseren door de x-as in de k-richting te definieren),

gaa~ (1.8) met it D k e over in:
x

- - -jkx u- +jkxU = U1xe + 2xe

Hierin is U1x de amplitude van de golf, die zich voortplant in de

positieve x-richting en U2x de amplitude van de golf in de negatieve

x-richting.

Evenzo wordt voor de druk in vloeistoffen en in gassen gevonden als

p = P ejwt en de x-as gedefinieerd wordt in de voortplantingsrichting k:

P P -jkx P +jkx
• 1xe + 2xe (1.10)

P1x is de amplitude van de zich in de positieve x-richting voortplantende

golf en P2x die van de zich in de negatieve x-richting bewegende golf.

Als bijv. P2x in (1.10) of U2x in (1.9) nul is kunnen u en p geschreven

worden ale een funktie van x en t. Algemeen:

y(x,t) D f(x-ct)

Deze uitdrukking geeft een 'lopende' kromme weer, die met een snelheid c

naar rechts beweegt. Deze voortplanting wordt een golfbeweging genoemd.

Men spreekt in dit geval dan ook van een: lopende golf

Treedt er op de voortplantingsweg van de golf een diskontinuIteit OPt dan

zal een gedeelte van de lopende golf gereflekteerd worden.

De -algemene oplossing van de golfvergelijking (1.4) wordt nu gegeven

door:
Y'(x,t) • f(x-ct) + f(x+ct) (1.12)
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Het is bewezen dat nu de parameters x en t gescheiden kunnen worden.

(lit. 3) Dit is kenmerkend voor: staande golven.

Voor een harmonische staande golf kan de oplossing van de golfvergelijking

in het algemene geval als voIgt gerepresenteerd worden:

y(x, t) .. (A sin kx + B cos kx) sin wt (1 .13)

A en B zijn konstanten, die bepaald kunnen worden uit de randvoorwaarden.

Als de amplitude van y(x,t) in (1.13) ala funktie van x uitgezet zou

worden, dan wordt een amplitudevariatie verkregen, die in figuur 2

weergegeven wordt. (lit. 5)
Hieruit voIgt dat opeenvolgende maxima op een halve golflengte van el

kaar liggen, terwijl de afstand tussen een maximum en een minimum

gegeven wordt door een kwart-golflengte. De verhouding tussen de ampli

tude van een maximum en een minimum wordt de staande golfverhouding

(S.W.R.) genoemd. Deze grootheid hangt af van de reflektiecoefficient

aan het brekingsoppervlak en de absorptiecoefficient van het materiaal.

XFiguur 2
Variatie van de amplitude als funktie van x, de
afstand tUBBen de bron van een staande golf syateem.

Kombinatie van (1.2), (1.9) en (1.10) levert:

it (P1xe-jkx - P2Xejkx) • Wf
o

(U1xe-jkX + U
2x

ejkx
)

Dit moet gelden voor aIle x zodat:

en U2x D - kP2xl w ~o

(1.9) wordt nu met k a k e
X

U =...1L (P1 e-
jkx - P ejkX

) e (1.14)w?c, X 2x x

Uit (1.14) voIgt dat ij en k dezelfde richting hebben. De akoestische golf

in vloeiatoffen en gassen is dus een longitudinale golf.
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In vaste stoffen kan een akoestische golf zich zowel longitudinaal ala

transveraaal voortplanten. De voortplantingssnelheid van een transversale

golf is ongeveer een faktor twae lager dan die van een longitudinale

golf.

1.2.2 Enkele akoestische grootheden

De energie e van een deeltje, dat met een enkelvoudige

harmonische beweging trilt, is de som van zijn potentieele energie ep
en zijn kinetische energie eke De potentieele energie is gelijk aan de

arbeid verricht bij het verplaatsen van het deeltje uit zijn evenwichts

toeetand binnen het medium; de kinetische energie is de energie dat het

deeltje bezit ten gevolge van zijn snelheid en zijn massa.

Als de verplaatsing van het deeltje maximaal is, dan is de kinetische

energie nul. De potentieele energie is nul, als het deeltje in zijn

evenwichtstoestand zit.

De totale massa van de deeltjes

gemiddelde dichtheid ~ van het
o

energie Evan alle deeltjes per

dichtheid genoemd.

Algemeen:

per volume eenheid is gelijk aan de

medium. De corresponderende totale

eenheid van volume wordt de energie-

-tMet a het tijdgemiddelde van a.

Deze energie verplaatst zich door het medium met de voort

plantingssnelheid c van de golf. De hoeveelheid energie dat per seconds

een eenheidsoppervlak passeert, dat loodrecht staat op k wordt de

intensiteit I genoemd.

I .. cE (1.16)

Met behulp van de nog te behandelen akoestische impedantie kan dit ook

geschreven worden als:

"2t "2t

I=h=L.
)oc Z

Met Z de akoestische impedantie.
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Er bestaat een analogie tussen een mechanische trilling

en een elektrische trilling.

Zo kan de akoestische druk p, de deeltjesverplaatsi~v en de deeltjes

snelheid u vergeleken worden met achtereenvolgens het potentiaalverschil,

elektrische lading en stroom. Men kan dus de akoestische impedantie Z

definieren als de verhouding van de akoestische druk p en de deeltjes

snelheid u. (voor een sinusvormige variatie)
o (p e-j x + P e j x )

VJJO 1x 2x
Z • e so -~;;;...--:"--......;;;~-:--

U k (p -jx P jx)
1xe • 2xe

Indien de golf zich in de positieve richting voortplant, dus P2x a 0,

dan is Z • Zo • foc , de karakteristieke akoestische impedantie

en is p • .9. c.u • Z .uo 0

(1.20)

De relatie tUBBen de akoestische druk p en de deeltjes

snelheid u, zoals weergegeven door vergelijking (1.19) is nietlineair,

zoals op het eerate gezicht zou lijken. De reden hiervoor is dat de

dichtheid?, en dUB ook Z, periodiek op dezelfde wijze verloopt als p.

Hierdoor bestaat de druk uit twee componenten, een alternerende en een

konstante. Dit is te vergelijken met het elektrische analogon waarbij

een periodieke spanning toegevoerd wordt aan sen niet-lineaire weerstand.

Er verschijnt nu ook een A.C. en een D.C. term.

Er kan afgeleid worden dat het gemiddelde van de druk p in dit geval

voldoet aan: (lit. 6)

"2t

P n 1_ • E. ~.
st 0 2 c

)oc

Pst wordt de stralingsdruk genoemd en is gelijk aan de energie-dichtheid.

1.2.3 Enkele eigenschappen van de propagatie

De verandering van de voortplantingsrichting ten gevolge

van ruimtelijke diskontinurteiten in de akoestische impedantie van het

medium wordt scattering genoemd. De grootte van de diskontinuIteit ten

opzichte van de golflengte van het ultrageluid bepaalt de aard van de

optredende scattering.

Drie gevaiien zijn te onderscheiden:
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a. diskontinutteit groot ten opzichte van de golflengte

b. diskontinutteit in dezelfde orde van grootte als de golflengte

c. diskontitturteit klein ten opzichte van de golflengte

a. diskontinutteit veel groter dan de golflengte

x

(j)

Figuur 4
Reflekt1e en refraktie aan
een akoestische grenslaag.

11
Figuur 3

Het gereflekteerde geluid
is weer een vlakke golf

Bij het passeren van zo'n diskontinurteit door de geluidsgolf zullen

reflektie en refraktie van de geluidsbundel optreden. Zie figuur 3.

Als voorbeeld beschouwen we het geval dat een vlakke golf de grena

tussen twee homogene, isotrope, oneindig uitgestrekte media met

verschillende akoestische impedantie passeert. Zie figuur 4.
~

'Wi;
figuur 4 wordt de invallende golf gegeven door: a = A eJ meto

-j (k .x + k .y)= A e x y. Op gelijke wijze kunnen de gereflekteerde golf bAo
en de gerefrakteerde golf c gerepresenteerd worden.

De invalshoek ten opzichte van de normaal y van het grensvlak is ~.

~is de hoek waarin de gerefrakteerde golf zich voortplant ten opzichte

van de normaal y.

In

Definieren we de reflektiecoefficient R ale R = BIA, en de transmissie

coefficient T als T • CiA, dan kunnen voor R en T de volgende uitdruk

kingen afgeleid worden:

T =

Z2 cosO( - Z1 cos fa
R = ------------------

Z2 cosol + Z1 cos ~

2Z
2

COB 01

-~----------------
Z2 cos~ + Z1 cos~

(1 .21)

(1.22)
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Voor cosr en sinr vinden we de uitdrukkingen:

2

cos (3 1
c2

sin
2
""= - 2c

1

De wet van Snellius

De intensiteit van een vlakke golf wordt gegeven door (1.17).
jwt p2

Indien p • P e dan is I • 22.
I

Voor de intensiteit wordt gedefinieerd: ~ =~
a

I betr:zr
a

(1 .24)

Heeft de diskontinu1teit een willekeurige geometrische

vorm, dan zal de reflektie en refraktie diffuus zijn.

In het algemeen zal de intensiteit van de gereflekteerde golf worden

bepaald door de vorm en de akoestische impedantie van de diskontinuIteit.

b. diskontinurteit in dezelfde orde van grootte ala de golflengte

In dit geval spreekt men van Tyndall-scattering. Het

gescatterde veld is nu bolvormig. Zie figuurS.

Uitgaande van een vlak golffront in de positieve x-richting wordt de

de P op een afstand r, tengevolge van de scattering, gegeven door:

(lit. 9):

p •
sc

A _jh' .

- +'71 Sff (f,o;.fffl J/ F:, ~ + // ( ~(T) e)~ d V
V Jc

diehtheid van de diskontiDu1teit

diehtheid van het medium
2

bulkmodulus of Young modulus 6". f. em 0

volume van de diskontinuiteit

invallende drukgolf

(1 .25)

De druk P is een funktie van de vorm en het volume van de diskontise
nuIteit. Integratie van de e-maeht levert de faktor 11k, waardoor Pse
evenredig is met k.

De intensiteit I van de verstrooide straling wordt gegeven door:se

I se a W/(r2 .A2), met Ween funktie van het volume, vorm

en de akoestische impedantie van de diskontinurteit.
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Figuur 5
Het gereflekteerde geluid is bolvormig

c. Diskontinurteit is veel kleiner dan de golflengte

Onder deze voorwaarde kan de integraal van (1.25) over

het volume van de diskontinulteit ala konstant beschouwd worden. Dus:

~ _jkr ( I () 0 )
p • - A e E. V ~ - )(' - 5~ ;(;d.1 e

se t( 7Yr 0,A ~i

Hierin is e de hoek tussen r en de x-as.

(1 .26)

De druk ten gevolge van de scattering 1s onafhankelijk van de diskontinu

iteit. WeI is P evenredig met het volume V en met k2
• Dit impliceert

2 aC4dat I • W.V / A • Wis een funktie van de akoestisehe impedantiese
van de diskontinu1teit.

Deze scattering staat bekend als de Rayleigh-scattering.

De intensiteitsafname in de voortplantingsrichting wordt

bepaald door de aard, het aantal, de vorm, het volume en de rangsehik

king van de diskontinurteiten, die in het objekt voorkomen.

De intensiteitsafname bij het passeren van een laagje met dikte dx

wordt gegeven door: (lit. 6)

dI
T • - ~s· dx

Hierin is ~ : een evenredigheidskonstante, die een funktieis van des
aard, de vorm, het aantal en het volume van de diskontinulteiten per

eenheid van lengte.

De intensiteit in de voortplantingsrichting~na het passeren van een

laag met dikte d wordt dus gegeven door:

(1.27)
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Met 1
0

de intensiteit voor het passeren van de laag.

Als de diskontinulteiten gelijk van vorm en volume zijn

en in een vast patroon zijn gerangschikt, dan ontstaat er door inter

ferentie een geluidsveld dat specifiek is voor dit patroon. Dit fenomeen

wordt Bragg-scattering genoemd.

In het bovenstaande hebben we gezien dat er door aanwezig

heid van diskontinuiteiten een intensiteitsafname optreedt.

Absorptie van de geluidsbundel heeft ook een intesiteitsafname tot

gevolg. Ret energieverschil dat hierdoor ontstaat tusBen punten in de

voortplantingsrichting, wordt voor het grootste deel omgezet in warmte.

Op een wijze analoog als bij scattering wordt de relatie tussen I en I
o

gegeven door:

Met

I-I e-qad
o

q de absorptiecoefficient.
a

Als oorzaken van absorptie kunnen genoemd worden: ( lit. 6,7):

a. viecoeiteit

b. warmtegeleiding

a. viscositeit

c. relaxatie

d. hysteresis

tt : viscosite1tcoefficient

Bij het passeren van een golf bewegen de vloeistofdeeltjes over elkaar.

Dit gebeurt niet wrijvingsloos. Er treedt dUB een warmteontwikkeling op

waardoor ver11ezen optreden.

De absorptiecoefficient voldDet in dit geval aan: (lit. 7)
_ 2 w2~

a 3 f o
cJ

q neemt kwadratiseh toe met de frekwentie.
a

b. warmtegeleiding

Tijdens het passeren van een ultrageluidsgolf zal de temperatuur van de

vloeistof, waar een hoge akoestische druk heerst, hoger zijn dan op die

plaatsen waar een lage druk is. Hierdoor zal een warmtestroom optreden.

De temperatuurvariaties langs een golf tenderen ernaar zich uit te

middelen. Dit uitmiddelen leidt tot energieverliezen van de golf.

(lit. 7). Ret is te bewijzen dat de absorpt1ecoefficient kwadratisch
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afhangt van de frekwentie.

c. relaxatie

Als bijvoorbeeld de druk, toegevoerd aan een vloeistof, plotseling

verandert, dan zal het een eindige tijd duren voordat het volume of de

temperatuur een nieuw evenwicht bereikt. Deze tijdvertraging kan toe

geechreven worden aan het feit dat de vloeistofmolekulen tijd nodig

hebben om zichzelf te reorganiseren.

dv 1
~ • _ (v - y)
dt r ~

Hierin is 1/ifeen evenredigheidskonstante. ~heeft de dimensie van tijd

en staat voor de relaxatietijd van het proces.

Blitz (lit. 6) bewijst dat een absorptie van de geluidsgolf hiervan het

gevolg is. Een maximum in de absorptie treedt op als de frekwentie gelijk

is aan de relaxatiefrekwentie f • f • 1/(2rtr). Voor frekwenties veelo 0

kleiner dan de relaxatiefrekwentie is de absorptiecoefficient evenredig

met het kwadraat van de frekwentie.

Als we de tijdafhankelijke variabele noteren als y en zijn uiteindelijke

'steady-state' waarde met Z' dan is het redelijk om te veronderstellen

dat de tijd waarin y de waarde Z bereikt, evenredig is met Z - y.

Dus:

d. hysteresis

In Bommige gevallen, als periodieke krachten toegevoerd worden aan een

medium, zal de resulterende spanning niet op een eenduidige wijze

varieren met de toegevoerde kracht. De kracht/spanning grafiek krijgt

dan de vorm van een Ius, zoals weergegeven in figuur 6. Het oppervlak van

deze Ius is een meat voor de geabsorbeerde energie per halve periode

voor een eenheidsvolume van het materiaal. De absorptiecoefficient is in

dit geval lineair afhankelijk van de 'frekwentie. (lit. 6)

Figuur 6
Kracht/spanning hysteresis
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1.3 Afbeeldingstechnieken

1.3.1 Echo-technieken

Het basisprincipe van het puIs-echo systeem wordt

getllustreerd in figuur 7. In het algemene geval heeft men de beschik

king over ~'n transducer, die tegelijkertijd als zender en ontvanger

dient. Het principe berust immers op de eigenschap dat een ultrageluids

bundel scattert als het media passeert waarvan de akoestische impedantie

verschilt. Zie paragraaf 1.2.3. De gereflekteerde akoestische energie

kan dus weer ontvangen worden. Door de tijd te bepalen tusaen het zenden

van de puIs en het ontvangen van de gereflekteerde puIs kan men o.a.

de afstand bepalen tot een echo-producerend oppervlak.

Een bekende toepassing hiervan is de zogenaamde A-scan.

A-scan (amplitude-scan)

Op het moment dat een zendpuls toegevoerd wordt aan de

transducer wordt de tijdbasis. van een skoop gestart, die nu meteen

konstante snelheid van links naar rechts beweegt. De vertikale afbuig

platen van de skoop zijn verbonden met een versterker, waarvan het

ingangssignaal afgeleid wordt van de transducer.

Tegelijkertijd met het uitzenden van de puIs vertoont de luminescentie

spot van de skoopeen vertikale afWijking. Na enige tijd reflekteert de

puIs tegen een oppervlak, een gedeelte van de puIs beweegt zich nu in de

richting van de transducer, waar het omgezet wordt in een elektrische

spanning. Op dit moment vertoont de luminescentiespot weer een vertikale

afbuiging, waarvan de hoogte afhankelijk is van deterugontvangen

energie. Figuur 7 geeft dit schematisch weer.

Ala bovenomschreven proces voldoende anel herhaald wordt (frekwenties

hoger dan circa 20 Hz.) kan een rustig beeld op de skoop verkregen worden.

Deze methode kan ook toegepast worden ala meerdere brekingsoppervlakken

zich op de weg van het ultrageluid bevinden.

In de meeste medische toepassingen van de A-scan wordt de transducer in

direkt kontakt gebracht met de huid van de patient. Om te voorkomen dat

zich lucht bevindt tussen de transmissieweg van het ultrageluid wordt

vaak een koppelmedium, in de vorm van een pasta, gebruikt.
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• ... transducer

Figuur 7
Basispr~cipe van het puls-echo-systeem met
bijbehorende A-scan techniek.
(lit. 2)

B-scan (Brightness-scan)

De informatie, die verkregen wordt met een puls-echo

systeem is een kombinatie van afstand en amplitude data. Zoals we in het

bovenstaande gezien hebben, kan deze in de vorm van een amplitude gemo

duleerde tijdbasis gerepresenteerd worden. Het is echter ook mogelijk

deze informatie zichtbaar te maken met een helderheidsgemoduleerde tijd

basis. De helderheid van de fluorescentiespot is in dit geval evenredig

met de echo-amplitude. Deze vorm van display wordt B-scan genoemd.

De B-scan wordt gebruikt als de basis voor verschillende belangrijke

diagnostische systemen.

Het is mogelijk met behulp van de B-scan een twee

dimensionale afbeelding te maken. Dit noemt men compound B-scan.

Hierbij wordt de richting van de tijdbasis van het display gekoppeld

met de richting van de geluidsbundel door de patient.

De B-scan representeert dan de ruimte-positie van elk echo-producerend

oppervlak, en niet aIleen maar de afstand tot de transducer. Als de

transducer langs een lichaamsdeel van de patient bewogen wordt en aIle

afzonderlijke B-scans ge!ntegreerd worden op bijvoorbeeld een foto,

verkrijgt men een afbeelding van de doorsnede van het lichaamsdeel in

het vlak van de scan.

Zie figuur 8.
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Figuur 8
A-scan en B-scan methode om de ultrasonisohe puIs-echo
informatie zichtbaar te maken.

a. Schematische doorsnede van een lichaamsdeel
b. A-scan representatie van een willekeurige scan-lijn
c. B-scan representatie van dezelfde scan-lijn
d. B-scan, maar un de richting van de tijdbasis gekoppeld

&an de richting van de geluidsbundel
e. Compound B-scan, samengesteld uit vele individuele

scans, aIle gelijkwaardig aan d
(lit. 2)

Als een reflektor-oppervlak een beweging uitvoert, dan zal de

puIs-echo informatie een kombinatie zijn van tijd en amplitude gegevens.

De momentane positie van een bewegende reflektor kan onderzocht worden

uit de tijdgegevens. Dit kan gebeuren in de vorm van een registratie,

waarin de beweging van de reflektor wordt weergegeven. Dit wordt de

M-scan (moving-scan) genoemd.

Een veel gebruikte methode is die waarbij gebruik gemaakt wordt van de

B-scan. Door het feit dat het reflekterende oppervlak beweegt, zal de

positie van de heldere stip op het display bij de B-scan evenredig hier

mee varieren. Door nu onder het display een lichtgevoelige film met

een konstante snelheid voort te bewegen, verkrijgt men een registrat1e

van de verplaatsing.van de reflektor in de tijd.

Zie figuur 9.

In plaats van compound B-scan ter verkrijging van een twee

dimensionale afbeelding van een objekt is het ook mogelijkdit te

real1seren met behulp van array-scanners.
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zijn de grenzen waarbinnen de reflektor blokvormig varieert.

Figuur 9
Tijdregistratie van de positie van een bewegende reflektor

In een spec±aal voor dit doel ontworpen houder zitten vertikaal onder

elkaar geplaatsteen aantal (bijv. 20) transducers. Het principe is als

voIgt te beschrijven:

Tegelijkertijd met het aansturen van het eerste kristal

wordt de tijdbasis van het display gestart. Na een zekere tijd, die o.a.

afhankelijk is van de diepte waarvan men een afbeelding wil maken, wordt

het tweede kristal aangestoten. De tijdbasis is gekoppeld aan de trans

ducers, wat wil zeggen dat de positie van de tijdbasis op het display

afhankeIijk is van het aangestoten kristal. De registraties van de

transducers afzonderlijk worden dus onder elkaar geschreven in de

B-mode en het display vertoont daardoor een afbeelding van de doorsnede

van het objekt. Zie figuur 10.
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Figuur 10
Afbeelding met behulp van een array-scanner
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De toepassingsgebieden van bovenomschreven techniek zijn

legio in de medische diagnostiek.

De A-scan methode wordt gebruikt bij o.a. het borstonderzoek om tumoren

te lokaliseren. Bij het cardiovasculair-onderzoek is een abnormale

uitzetting van de aorta te detekteren. In de oogheelkUnde kan met behulp

van de A-scan bijv. de axiale lengte van het oog bepaald worden.

Bovenstaande is slechta een zeer kleine_ greep uit de vele toepassingen

van de A-scan methode.

Voor de compound B-scan kunnen ook enkele toepassings

gebieden genoemd worden. E~n ervan is de gynaecologie. Hier wordt de

compound B-scan gebrulkt om bijv. de placenta te lokaliseren of de

ligging van de foetus te bepalen. De lever kan, als een ander voorbeeld,

met o.a. kontaktscanners onderzocht worden. De verkregen afbeeldingen

vergemakkelijken de diagnose blj verschillende afwijkingen van de lever.

De M-scan vindt vooral zijn toepassing bij hersen- en

cardiovasculaironderzoek. Afwijkingen van bijv. de mitraalklep van het

hart kunnen uit de tijd-positie registratie van deze klep aangetoond

worden.

Met array-scanners zijn doorsneden van o.a. het hart of

de lever zeer snel te realiseren.

Voor diepgaande informatie over de toepassing van gepulst ultrageluid

in de medlsche dlagnostiek, zie Wells (lit. 2).

Enkele technische problemen uit de echo-techniek zijn

vermeldingswaard.

De te onderzoeken objekten hebben gelukkig in de meeste gevallen een

onregelmatige geometrische vorm. Dit heeft als resultaat dat slechts een

gedeelte van de gereflekteerde energie de transducer bereikt. Verder is

de intensiteit van de doorgelaten puIs Minder dan voor de reflektie.

(zie par. 1.2.3) Duidelijk is dus dat naarmate de puIs verder het objekt

indringt, de intensiteit van de gereflekteerde puIs in de richting van de

transducer sterk afneemt. Hierbij speelt de absorptie van de puIs ook

nog een belangrijke rol. Wil men uit deze zeer zwakke pulsen van dieper

gelegen reflektievlakken informatle verkrijgen, dan zal een vergroting

van de ontvangen amplitude gerealiseerd moeten worden. Dit heeft men

opgelost door gebruik te maken van versterkere, waarvan de versterkings

faktor 6f lineair 6r S-vormig in de tijd toeneemt.
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1.3.2 Transmissietechnieken

Gebruik makend van de transmissiegolf, dus de golf die zich

door het objekt heendringt, is het ook mogelijk informatie over het

objekt te verkrijgen. Essentieel hierbij is dat men nu de beschikking

moet hebben over twee transducers. Een ervan fungeert als zender van de

akoestische golf, de andere transducer is dan de ontvanger.

Figuur 11 geeft het principe.

Zoals in paragraaf 1.1. vermeld moeten bij deze tech~ieken

verschil1ende projekties gemaakt worden van het objekt om de doorsnede

ervan te kunnen bepalen. Dit laatste geschiedt met de hulp van de compu

ter.

Men kan zich afvragen of het weI zin heeft via deze moeilijke weg een

doorsnede te maken van een objekt. Met de puls-echo-technieken was het

immers relatief erg eenvoudig!

Het verschil tussen de transmissietechniek en de echo-techniek is het

gebruik van geheel andere eigenschappen van de propagatie van de geluids

golf.

Bij de echo-technieken is de reflektie van de geluidsbundel be langrijk,

bij de transmissietechnieken juist de absorptiecoefficient of de voort

plantingssnelheid.

Dus: met de puls-echo-methoden kunnen bijv. afwijkingen gedetekteerd

worden, die zich kenmerken door hun fe-gradient, terwijI bij de trans

missietechnieken die afwijkingen gedetekteerd worden, die zich onder

scheiden in de voortplantingssnelheid of in absorptie van de geluids

bundel.

Aldus ontstaan drie verschillende afbeeldingen van een doorsnede van het

zelfde objekt. Iedere afbeelding heeft zijn eigen waarde.

Beide technieken hebben hun bestaansrecht, naast de Rontgentechnieken.

Z':i'ende r

0.::: onlvCt"!!Jer

Projekl Ie
Figuur 11

Principe van de transmissietechniek
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Contrast berustend op absorptie

De intensiteit van een geluidbundel zal exponentieel

afnemen als deze zich door een medium voortbeweegt. (2ie par. 1.2.3)

De absorptiecoefficient is karakteristiek voor elk medium.

Als de amplitude van de uitgezonden akoestische golf of van het toe

gevoerde elektrische signaal een bekende grootheid is, dan is de ampli

tude van het ontvangen signaal te gebruiken als een maat voor de gemid

delde absorptiecoefficient. Afhankelijk van de samenstelling van het

objekt tussen de zender en ontvanger treden er dus afwijkingen op in het

gemiddelde.

Door de transducers rechlijning te verplaatsen in het vlak van de scan

(zie figuur 11) bepaalt men de projektie, ook weI schaduwbeeld genoemd,

van het objekt. Contrast in deze afbeelding ontstaat door verschillen

in de absorptie.

De gevonden waarden van de gemiddelde absorptiecoefi

cienten moeten kritisch bekeken worden. Zoals vermeld in paragraaf 1.2.3

treedt er ook een intensiteitsafname van de golf op ten gevolge van

reflekties van de geluidsbundel. Bovendien kan door de refraktie van de

bundel een gedeelte van de energie naast de ontvangtransducer terecht

komen. Het blijkt echter mogelijk te zijn met speciale meettechnieken

bovenstaande effekten te minimaliseren. (lit. 12)

Contrast berustend op geluidssnelheid

Een akoestische golf plant zich met eindige snelheid in

een medium voort. Elk medium heeft zijn eigen karakteristieke voort

plantingssnelheid. Het zal dUB een eindige tijd duren voordat de golf

de ontvangtransducer bereikt.

Door nu de tijd te bepalen, die de golf nodig heeft am van zender naar

ontvanger te rei zen, heeft men een indikatie van de gemiddelde snelheid

van de golf. Afhankelijk van de samenstelling van het objekt treden er

looptijdverschillen Ope

Door de transducer weer rechtlijnig langs het objekt voort te bewegen,

verkrijgt men een projektie van looptijden. Het kontrast in de afbeel

ding ontstaat door afwijkingen in de gemiddelde looptijd.

De looptijd wordt oak weI 'Time-of-flight' genoemd.
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Refraktie van het geluid is een bron, die fouten kan

veraorzaken bij het bepalen van de looptijd. De gevonden meetresultaten

zijn echter onafhankelijk van de geometrie van het objekt. Reflektie

heeft namelijk geen invloed bij het bepalen van de looptijd.

1.4 De afstudeeropdracht

In principe zijn er twee methoden denkbaar om de

Time-of-flight, in het volgende als TOF genoteerd, te meten.

Gebruik van gepulst ultrageluid is de eerate wijze, het gebruik van

kontinu ultrageluid de tweede.

De meeste research laboratoria, waar onderzoek verricht wordt aan afbeel

dingstechnieken, maken gebruik van gepulst ultrageluid om de TOF te

bepalen. (lit. 11,12)

Wat gebeurt er ala we gebruik maken van gepulst ultra-

geluid ?

Als een puIs aan de zender aangeboden wordt zal deze door absorptie,

scattering en refraktie vervormd worden. Aan de ontvangzijde treedt nu

het probleem op om het begin van de puIs te detekteren.

Er zijn dUB voaraf eenduidige methoden nodig am het begin van de ont

vangen puIs te definieren.

Korrelatietechnieken en digitale schakelingen hebben er toe bijgedragen

dat het met deze methode mogelijk is de looptijd tot op 1 ns nauwkeurig

te bepalen.

De verwachting is dat voor het meten van de TOF met behulp

van kontinu ultrageluid minder apparatuur, bijv.in de vorm van grote

computers, nodig is.

De opdracht van mijn afstudeeronderzoek bestond nu uit het bedenken van

een methode om met gebruikmaking van kontinu ultrageluid de TOF te

meten.

Om een redelijk oplossend vermogen in looptijdverschillen te verkrijgen

is het wenselijk de looptijd met een differentieele gevoeligheid van

teruninste 1 pro mille te bepalen.'
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In hoofdstuk 2 zal aangetoond worden dat de gemiddelde laoptijd 100fs

bedraagt. Bijeen differentieele gevoeligheid van 10-3 wil dit due

zeggen dat er tenminste looptijdvariaties, die groter of gelijk ~ijn

-3aan 10 x100jUs = 100 ns gemeten moeten worden.

Een andere belangrijke grootheid is de tijdsduur voor het

doen van e~n meting. Stel dat de tijd voor een meting x s bedraagt.

Voor het maken van een projektie zijn 60 metingen nodig. Dus een

projektie duurt 60x s. Om een doorsnede goed te kunnen rekonstrueren

heeft men tenminste 18 projekties nodig. De totale tijd bedraagt

1080x s. De metingen zullen uitgevoerd worden in een waterbak. Tijdens

de meting moet het objekt nagenoeg onbeweeglijk zijn. Om er nu voor te

zorgen dat temperatuurvariaties in de waterbak en het objekt geen

invloed op de meting hebben en het objekt onbeweeglijk blijft, (bijv. een

arm van een patient) mag deze totale tijd niet groot zijn.

Redelijk lijkt ons 1,5 a 2 minuten. Dit wil dus zeggen dat de tijd nodig

voar het doen van een meting circa 100 ms is.

Samengevat luidt mijn afstudeeropdracht:

Ontwikkel een methode om met kontinu ultrageluid de looptijd te meten.

Variaties in de looptijd groter of gelijk aan 100 ns moeten geietekteerd

kunnen worden en de beechikbare tijd voor het doen van een meting

is niet grater dan 100 ms.
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2 ANALYSE VAN DE MOGELIJKE MEETMETHODEN VAN DE TOF
============:==============~============:=======

FigUur 12 geeft de principe-opstelling van de zend- en

ontvangsttransducer, die tegenover elkaar geplaatst zijn in een waterbak.

De door mij gebruikte transducers hebben een resonantiefrekwentie van

1 MHz.

De afstand L tussen de transducers wordt geateld op 15 em. (in werkelijk

heid is deze afstand 16,1 em.)

Als we aannemen dat in water de voortplantingssnelheid e 1500 mls is,o
dan vinden we voor de golflengte

A= 1,5 mm. Er zijn dus 100 golf

lengten tussen de zender en de

ontvanger. Eenvoudig is nu de

looptijd 1 te berekenen:

Ott = Lie = 100 ps.
o

Bovenstaande is waar als er

geen objekt aanwezig is. In het

vervolg wordt deze looptijd Figuur 12
Prineipe-opstelling van de trans-

'neutrale' looptijd ~ genoemd. dueers.

In bovenbesehreven prineipe-opstelling: ~n = 100 fS.
Bij aanwezigheid van een objekt tussen de zender en ontvanger wordt de

looptijd door ~weergegeven. Zie figuur 13.

We veronderstellen dat 90 f's<,~110 ps.

Dit kan als voIgt gemotiveerd worden:

De voortplantingssnelheid van het ultrageluid in weefsel ligt in dezelf

de orde van grootte als in het water. In vet is de voortplantingssnel

heid het laagst, ongeveer 1400 mis, terwijl in bot de snelheid het

grootst is, ongeveer 4000 m/s.

Stel nu dat vet de ruimte tUBsen de beide transducers ZOU opvullen,

dan bedraagt de looptijd circa: ~= 110~s.

Bot met een doorsnede van 3 em levert daarentegen een laoptijd van circa

87,5/-is.
In de te onderzoeken objekten zullen dergelijke extrema niet voorkomen,

maar de objekten kunnen een kombinatie zijn van a.a. bot, vet en weefsel.
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De verwachting is dan ook dat de looptijden binnen bovenstaande grenzen

zullen_ varieren. (Op bijlage 1- staan enkele snelheden in biologische

materialen vermeld.)

De maximale looptijdvariatie, die

~ __ . .i=.._. __ -¥
I ,

Z : : 0
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gemeten moet worden is 20 fS.
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Definitie van de looptijd ~

Figuur 13

Definitie van de 'neutrale'
looptijd ~

Bij het meten van de TOF met behulp van kontinu ultra

geluid is de frekwentie de enige parameter.

Dit leidt in principe tot twee meetmethoden:

a. Varieer de frekwentie aan de zendzijde rond de 1 MHz.

Het frekwentieverschil AF tussen de zend- en ontvangst

transducer bevat informatie over de TOF; immers ~F = ~;.f .
b. Houd de frekwentie aan de zendzijde konstant en meet het

faseverschil tussen het zendsignaal en het ontvangen signaal.

2.1 Frekwentie-gemoduleerd ultrageluid

Een wijze om de zendfrekwentie te varieren is deze lineair in

de tijd toe te laten nemen. In formule vorrn:

f (t) = S.t + b (2.1)z

Hierin stelt f (t) de frekwentie aan de zendzijde op het tijdstip t voor.z
S is de steilheid van de funktie.

b is de frekwentie op het tijdstip t=O.

Tengevolge van de TOF zal de ontvanger deze frekwentie een tijdje ~

vertraa~d volgen:
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f (t) = S.(t-<f) + bo

Figuur 15 illustreert dit.
~------------_.

(2.2)

/

-A---""-~--""f,

b

i

i,

Figuur 15
Frebventieverloop van de
zender en ontvanger als
funktie van de tijd.

{ 6-to/l's ->t
Figuur 16

Frekwentieverloop van de zender
en ontvanger als de looptijd met
Al is toegenomen.

Welke eisen moeten aan f (t) gesteld worden om aan dez
voorwaarden van de meetnauwkeurigheid te voldoen?

Wil men de verandering in de verschilfrekwentie AF tussen de zender en

ontvanger in 100 ms meten, dan moet deze verandering tenminste 10 Hz

bedragen als over e~n volledige periode gemeten wordt.

Bekijken we ook figuur 16.

Laat f de frekwentie aan de ontvaneer zijn v66r het optreden van de
o ,

looptijdvariatie van 0,1 fS. f o is de frekwentie na dit optreden.

Hierdoor ontstaat een toename in het frekwentieverschil tussen de zender

en ontvanger ter grootte ~Ft' die zoals reeds vermeld, 10 Hz bedraagt.

We kunnen nu een minimale grootte voar de steilheid S berekenen:

AFt 10 8
tg« = S = --- = ----7 = 10 Hz/s.

AT' 10-

In de 100 ms die de meting duurt, is de frekwentiezwaai 107 Hz.

Het zal duidelijk zijn, dat dit niet gerealiseerd kan

worden bij een grondfrekwentie van 1 l\Hlz.

Ben voor de handliggende gedachtene;ang is om de grondfrekwentie te

verhogen tot bijv. 100 MHz. Een frekwentiezwaai van 10 MHz is dan

realiseerbaar. Er zit hier echter een grote 'maar' aan.
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In paragraaf 1.2.3 is vermeld dat enkele oorzaken van absorptie, te

weten absorptie ten gevolge van warmtegeleiding en viscositeit, even

redig zijn met het kwadraat van de frekwentie. Het zendvermogen zal bij

de frekwentie van 100 MHz dus moeten toenemen om aan de ontvangzijde

nog een signaal te meten.

Door de absorptie zal nu de warmteontwikkeling in het objekt sterk

vergroot worden, waardoor er kans op verbranding bestaat.

De konklusie is dat het met bovenstaande methode niet

mogelijk is de looptijd te meten. Misschien lukt het met modificaties.

Een modificatie zou kunnen bestaan uit het meten over meerdere korte

frekwentiezwaaien, in plaats van een lange. Aan de zendzijde wordt de

frekwentie gevarieerd van de waarde f
1

tot f
2

en dit periodiek met de

periodetijd T •s
Zie figuur 17.

~ - - - .71
/

,.,,'
~ /

l'

- .7f

I

I

- /~- 

/ I
/ i

/

I

Figuur 17
Het verloop van de zend- en ontvangstfrekwentie
als funktie van de tijd.

Slenders (lit. 8) heeft aangetoond dat dit niet helpt.

Om een gevoeligheid van 0,1 ~s te verkrijgen moet ook in d~t geval,

merkwaardig genoeg, gelden dat f 2 - f 1 ~ 10 MHz.
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2.2 Faseverschilmeting

De tweede methode om de TOF te meten is de zendfrekwentie

op een konstante waarde te houden (in ons geval 1 MHz) en het fase

verschil tussen het zendsignaal en het ontvangoosignaal te bepalen.

Bij afwezigheid van een objekt tussen de zender en ontvanger kan het

faseverschil berekend worden. Er zijn nu 100 golflengten tussen de

zender en ontvanger. Het faseverschil tussen het zendsignaal en ont

vangstsignaal is 100 x 360°.

Bij een differentiele gevoeligheid van 0,1 %moet in elk geval een fase

verandering van 36 0 gedetekteerd worden. Dit is met de beschikbare

fasemeter geen probleem.

WeI een probleem vormt het meetbereik. De TOF varieert

tussen de 90 en 110 fs. Dit impliceert dat er gemiddeld 90 tot 11'0

golflengten tussen de zender en ontvanger zijn. Het gemiddelde fase

verschil beweegt zich tussen de 90 x 3600 en 110 x 360°.

Het meetbereik moet derhalve meerdere perioden van 3600 kunnen omvatten.

Het te ontwikkelen meetsysteem zal onderscheid dienen te maken tussen

xo faseverandering en e~n van X
O + 360o.n. Met n een geheel getal.

Dit is te realiseren als de fase kontinu zou veranderen. Men zou bijv.

met een nulpuntentelling het aantal verschoven perioden kunnen bepalen.

Deze methode is echter in ons geval niet toepasbaar, daar de fase in

een objekt diskontinu verandert. Het is a priori niet bekend hoeveel

golflengten in het objekt zijn.

Resumerend valt het voleende te zeggen:

Met de methode van paragraaf 2.1 is het niet mogelijk de TOF te meten,

daar in dit geval de frekwentie te laag is.

De hierboven beschreven methode gaat ook niet, omdat hier de frekwentie

te hoog is.

Het meetbereik is hier 20 x 360°. Dit zou maar 1800 mogen zijn, ofwel

een faktor 40 lager. De hierbij behorende frekwentie is 25 kHz.

De golflengte is dan 6 em. Dit is veel te groot. daar nu geen goed

oplossend vermogen verkrer,en wordt.
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De oplossing voor dit probleem heb ik gevonden in het voleende idee.

Houd voor een goed oplossend vermogen de frekwentie konstant op 1 MHz.

Als nu die 25 kHz volgens het Amplitude Modulatie (AM) principe op de

1 MHz gemoduleerd wordt, dan kun je daarin het faseverschil meten.

Bovendien is het nog mogelijk de gevoeligheid van de meting in te

stellen.

In de volgende paragraaf wordt dit idee nader uitgewerkt.

2.3 Amplitude gemoduleerd geluid

De bedoeling van deze methode is een fasemeting uit te

voeren van laae.;frekwente signalen.

Het laagfrekwente signaal wordt van de zender naar de ontvanger gebracht

door het te moduleren op een RF-signaal (Radio Frequency) van 1 MHz.

Dit gaat het simpelst in AM, hoewel het natuurlijk ook in FM kan

gebeuren.

We gaan dus het LF signaal (Low Frequency) via AM overbrengen.

Als we nu uitr,aan van het ideale geval, dat is als de

geluidsgolf tussen zender en ontvanger een zuiver lopende golf is,

kunnen de volgende formules afgeleid worden.

Draaggolf:

Modulatiegolf:

Zendsignaal:

vd(t) = Ad cos wdt (2.)

v (t) = A cos( tJ t + til ) (2.4)m m rn 'fro

vz(t) = Ad'coS £.)dt + Arn'COS{(lVd- CUm)t - <!J+
+ Am' cos{( lVd+ (Ym)t + ~m3 (2.5)

~ t t

De relatie tussen Ad' Am en Ad ,Am hangt van het type modulator af.

In hoofdstuk J wordt hier nader op ingegaan.

Het ontvangstsir,naal v (t) is verzwakt t.o.v. v (t) en de te meteno z
looptijd <J verschoven.

Dus:

Ontvangstsignaal: vo(t) = Ad"COS Wd(t-1) + Am"cosgWd-lVm)(t-n -¢m3
+ Am" cos[<4Jd+0m)(t-n + 1m~ (2.6)
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Na ontvangst wordt het LF-signaal teruggekregen door demodulatie.

Gedemoduleerd signaal: vg(t) = BmCOS{4)m(t-1) + rm~
,,

De relatie tussen B en de amplitudes A is afhankelijk van de
m

gebruikte demodulator. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

Bet is evenwel essentieel dat ¢m = Ifm O

Door v nogmaals te demoduleren met v wordt ~ bepaald.
r, m

Na demodulatic (bijv. door synchrone detektie) komt er een DC-term:

V
f

= B I cos (lJ Y+ A. _ lP )
m m 'fm 'm

I

V
f

= B cos w rm m

Vf is dus een maat veor ~

of

(2.8)

Uit (2.8) voIgt dat t..1 een schaalfaktor voor r"1s;m
hij bepaalt de gevoeligheid en ook het meetbereik.

Voer een eenduidige meting is het irnmers nodig dat:

-1 ~ cos w r <. 1 (2.9)
m -

We definieren nu ~9'" als de maximale afwij king, die 9"" kan hebben van T..
n

Du co •., .

(In het voorgaande hebben we gesteld dat ~=100l's en AJ =1 Ops.)

Uit (2.9) kunnen de volgende vergelijkingen afgeleid worden:

cos L.J ( :t + AT") = +1m n

cos (..) (if - 61') = -1m n

cos l.J g>
m n = 0

OfweI

o ( eJ - A7"') = nTr'm n

wmTn = (n~ ).7f

tv ( :t + ~r) = (n+1 ).rr
m n

(2.10)

Met n een oneven getal
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Door het afhankelijk stelsel (2.10) op te lossen vinden we:

~=
(2n + 1) r(. 1

2 ~
(2.11)

~r 1
-y- = 2n + 1

n

(2.12) toont duideIijk dat het meetbereik afneemt met toenemende n.

De gevoeligheid neemt dan uiteraard toe.

Foen tabel ma~ een en ander verduidelijken:

.1r f
wm (kHz)n J: = Tn-'m

1 0,33 7,5

:3 0,14 17,5

5 0,09 27,5

7 0,07 37,5

9 0,05 47,5
11 0,04 57,5
1 3 0,03 67,5

1
Het is duidelijk dnt n een maat is voor het aantal ( = ~n + 4) golf-

leneten van de modulatiegolf tussen de zender en ontvanger in afwezig

heid van het objekt.

Uit het bovenstaande voIgt ook dat, om het meetbereik te kunnen regeIen,

het handie is Wm variabel te maken. Zie figuur 18.

In (2.8) is ook Been schaalfaktor, maar dan weI eenm
erG storende. Hij is namelijk onbekend en wisselt van meting tot

metine daar hij de absorptie van het objekt bevat.

De LF-demodulator dient dus zo gemaakt te worden dat hij onafhankelijk

is van de amplituden van de te demoduleren signalen v en v •
m e

Eon ander proble~m is dat de amplitude van v door de
o

stcrke absorptie in de te onderzoeken objekten binnen zeer wijde

crenzen zal varieren (dynamiek 40 a 60 db). Dit maakt het nodig tussen
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de ontvanEsttransducer en de RF-demodulator dynamiekcompressie toe

te pa8sen met behulp van een niet-lineaire versterker.

+1 - -

o

.' .-1 .-.-
go 100

Figuur 18
Meetbereik en gevoeligheid als funktie van n;
cos tV r met l' = 100 ,Jis.

m 1'\

Bet principeschema ziet er nu als voIgt uit:

RF
demodula

tor

logaritrnische
versterker

4;

o
objekt

z

adulatorF-tjenera- 4i.
or. 1MHz

Low-Pass
filter

Variabele LF
LF t--------------~dernodula-

enerator ~ tor

Low-Pass
filter
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Dij de bovenomschreven afleiding gingen we uit van de

ideale situatia: een zuiver lopende golf tussen de zender en ontvanger.

In de praktijk, als twee transducers tegenover elkaar geplaatst worden,

zullen er altijd staande golven optreden.

De verwachtinc is dat deze staande golven de metingen ongunstig zullen

beinvloeden.

In hoofdstuk 4 zal hier bijzondere aandacht aan geschonken worden.
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3 BET MEET3YSTJ';EM=::===:::;========

Bet blokschema van het te ontwerpen meetsysteem wordt

weergegeven in figuur 19.

Zend- Transmis- ... Ontvangst
gedeelte .- sieweg gedeelte

Verwer-
kingsge- ~

I~",o,+o

Figuur 19

Blokschema van het meetsysteem

Deze figuur toont ons dat het te ontwerpen meetsysteem samengesteld

moet zijn uit een:

a. Zendgedeelte

b. Transmissieweg

c. Ontvangstgedeclte

d. Verwerkingsgedeelte

Het AM-signaal wordt in het zendgedeelte gerealiseerd. Bovendien zal

dit signaal zodanig versterkt moeten worden dat de zendtransducer een

akoestische golf met voldoende energie kan uitstralen.

De transmissieweg m~et bestaan uit twee transducers, die loodrecht

tegenover elkaar geplaatst staan in een medium waarin akoestische golven

zich gemakkelijk kunnen voortplanten.

In het ontvangstgedeelte moet dynamiekcompressie toegepast worden op

bet ontvangen AM-signaal. Voorts zal hier door middel van demodulatie

het LF-signaal terugverkregen moeten worden.

Het vervlerkingsgedeelte zal het gezonden- en het ontvangen LF-signaal

zodani8 moeten verwerken, dat we hierdoor de beschikking krijgen over

de te meten looptijd.

In het volgende zullen we de technische realisatie van de blokken gaan

bcopreken.
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3.1 Bet zendgedeelte

Een amplitude-gemoduleerd signaal wordt verkregen door

vermenigvuldiging van een RF-signaal met eon LF-signaal.

Voor de realisatie van het zendgedeelte zullen we dus de beschikking

moeten hebben over een RF-generator en een variabele LF-generator.

Er zal een modulator e;ekonstrueerd moeten worden om beide signalen met

elkaar te vermenigvuldigen. Een versterker dient ervoor het aldus

verkregen AM-signaal voldoende energie te geven.

Het blokschema van het zendgedeelte wordt gegeven in figuur 20.

RF - ..... ~Modulator ....-_.,.
generato

LF
generator

>---~ Naar de zend
transducer.

Figuur 20

Realisatie van het zendgedeelte

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van de op de vakgroep Meten en Regelen

aanwezige apparatuur.

RF-generator

De gebruikte transducenten hebben een resonantiefrekwentie van circa

1 MHz. Een RF-generator. die deze frekwentie makkelijk kan leveren, is

de Rhode & Schwarz meetzender (THE.ER.GEM.02), type SMLR.

Het frekwentiebereik van deze meetzender loopt van 0,1 - )0 ]v;Hz.

LF-generator

In hoofdstuk 2 is afgeleid dat het modulerende signaal in het frekwen

tiegebied van circa 10 kHz tot 50 kHz instelbaar moet zijn.

Uit de nog te behandelen modulatorschakeling voIgt de eis dat het uit

gangssignaal van de LF-generator gesuperponeerd moet zijn op een liefst

regelbare gelijkspanningsniveau.

Het apparaat dat aan deze verlangens voldoet, is gevonden in de

Wavetek generator, model 180. (THE, Ref. Nr. 770233).
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r,~odulator

Als basis voor de modulator dient het Ie van Motorola,

de MC 1596G, een 'balanced modulator-demodulator'.

De equivalente schakeling van dit IC wordt gegeven in figuur 21.

tf - 5iljnool
I-I 8

l+

l-) "
LF - siljnotJ ,.., I

bilH IS

/0

J

( 3.3)

Figuur 21
Equivalente schakeling van het IC MC 1596G

Deze figuur toont ons dat het uitgangssignaal het produkt is van de

beide ingangssignalen.

Noemen we het uitgangssignaal v (t), het LF-signaal v (t) en het
p m

RF-signaal vd(t), dan is vp te Bchrijven als:

Hierin is C een konstante, die o.a. afhankelijk is van de dimensionering

en de voedingsspanning van het IC.

Als vd en vm ~edefinieerd zijn zoals in formule (2.3) en (2.4) dan is

Vp(t) = ';-AmAdC cosf(wd-wm)t - ¢rn\ + ';-AmAdC cos{(wd+wm)t + ~m\ (J.2)

vp in (3.2) is een AM-signaal met onderdrukte draaggolf. Dit signaal is

niet geschikt voor onze doeleinden. Bij transmissie van dit signaal

wordt het een tijdje ~ vertraagd. Het ontvangstsignaal kan men nu

schrijven als:

vo(t) = ctAm'Ad'cos{wd(t_1)1·cos{~m(1; ..'i')J
Om het LF-signaal terug te krijgen moet men demoduleren met cos~(t-Y).
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Dit signaal hebben we echter niet tot onze beschikking. WeI als we

de draaggolf meezenden. Wat we wensen is dus een AM-signaal waarin

de draaggolfkomponent aanwezig is.

Stel dat v (t) gegeven wordt door:
m

v (t) = V
d

+ A cos(wt + til ) ().4)
m c m m '(m

Met Vdc een regelbare gelijkspanning.

Door vm nu te verrnenigvuldigen met de draaggolf vd wordt de uitdruk

king voor v :
p

Door variatie van Vdc kan de amplitude van het RF-signaal geregeld

worden. Variatie in Ad verandert de draaggolfarnplitude enre modulatie

diepte evenredig.

Door A te regelen kan de modulatiediepte ingesteld worden.
m

Figuur 22 illustreert dit.

Figuur 22

Het AM-signaal v (t)
p

De gerealiseerdemodulatieschakeling rond het IC van Motorola is

weergegeven in figuur 23.

Bet signaal v wordt via punt D met een emittervolger afgenomen om de
p

MC 1596G niet te belasten. Vervolgens wordt het signaal versterkt.

Op punt E heeft het signaal voldoende vermogen om het zendkristal aan

te sturen of, indien gewenst, aangesloten te worden ap de nag te

behandelen vermogensversterker.

De maximale uitgangsspanning van de modulatorschakeling is 3 V
t

_
t

•

De ine;anr;namplituden zijn dan: Am = 50 mVt _t ; Ad = 80 mV
t

_
t

; V
dc

= 1,1 V.

De modulatiediepte is dan ongeveer 20 %.
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Versterker

Er is geb~ik gemaakt van de op de vakgroep Meten en Regelen ontworpen

vermagensversterker.

Deze versterker heeft een ingangsimpedantie van 50 Ohm. Ditzelfde geldt

voar de uitgangsimpedantie. De vermogensversterkingsfaktor is 10.

Een nadeel van deze versterker is het frekwentiebereik. Dit loopt van

1,6 MHz tot 30 MHz.

Het 3-db punt ligt ongeveer bij de 1 MHz. Het bleek dat hierdoor

harmonischen in het uitgangssignaal verschenen.

Op zichzelf is dit niets ernstigs, daar de transducer aIleen op zijn

resonantiefrekwentie en de oneven harmonischen kan trillen.

Bovendien worden de hogere harmonischen meer gedempt, daar de absorptie

coefficient kwadratisch afhangt van de frekwentie. (zie par. 1.2.3)

Om er echter zeker van te zijn dat de harmonischen de metingen niet

beinvloeden'is in enkele gevallen de versterker overbrugd en is de

zendtransducer rechtstreeks aangesloten op de modulatorals het

ingestraalde akoestisch vermogen niet groot behoefde te zijn.

Bet zendgedeelte is hiermee gerealiseerd. We kunnen vervolgens aandacht

besteden ann het transmissiegedeelte.

3.2 De transmissieweg

De transmissieweg bestaat uit een zend- en ontvangtrans

ducer, die op een afstand van circa 16 cm loodrecht tegenover elkaar

geplaatst zijn in een bak met water.

De transducers zijn gemaakt van het PXE-5 materiaal.

PXE staat voor 'piezoelectric ceramic'.

Dit materiaal heaft vele toepassingsgebieden waar elektro-mechanische

of mechanisch-elektrische energie-omzettingen verlangd worden.

PXE-komponenten kunnen door hun keramische aard gemakkelijk in bijna

elke verlangde vorm of groottegefabriceerd worden. De polarisatie

richtinc is vrij te kiezen. Door kleine variaties aan te brengen in de
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samenstelling kan men de piezo-elektrische eigenschappen van het PXE

materiaal modificeren. De verschillende soorten, die hierdoor ontstaan,

worden onderscheiden door een getal achter PXE. Dit getal is dus een

maat voor de ~c eigenschappen van het materiaal.

PXB materialen zijn hard, sterk, chemisch inert en immuum voor vocht

en bezitten een groot piezoelektrisch effekt. (lit. 15)

De transducers werden via twee koperdraadjes aangesloten op een coax

kabel met een karakteristieke impedantie van 50 Ohm.

Met silicone-kit zijn de transducers op kurk gemonteerd. Op zijn beurt

is de kurk op een aluminiumplaatje geplakt. Dit plaatje is met behulp

van drie stelschroeven bevestigt op een PVC-plaat met een dikte van

1 em. Tussen de PVC-plaat en het aluminimumplaatje zitten rubberen

doppen, zodat het moeelijk is de beide transducers optimaal op elkaar

te richten. Zie figuur 24

kurk

'''(.lnducer

Figuur 24

Montage-principe van de transducer
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3.3 Ret ontvangstgedeelte

Paragraaf 2.3 toont ons dat er dynamiekcompressie toe

gepast moet worden op het ontvangen signaal v • Dit moet gebeuren met
o

een niet-lineaire versterker, bijv. een logaritmische versterker.

Om het I,F-signaal te scheiden van het RF-signaal is een RF-demodulator

noodzakelijk. De demodulator wordt gevold door een laagdoorlaat filter,

waarvan de kantelfrekwentie afhankelijk is van de gebruikte demodulatie

methode.

Eveneens blijkt uit paracraaf 2.3 dat het wenselijk is de amplitude van

het gedemoduleerde signaal v onafhankelijk te maken van amplitudevari-
g

aties van het ontvangen singaal v • Dit kan gebeuren met een 'Gain-
o

Controlled-Amplifier'.

De versterkingsfaktor is regelbaar met een DC spanning. Deze spanning

moet afgeleid worden van het signaal v • Door v gelijk te richten en
e; g

te sturen door een afvlakkingsfilter verkrijgt men een DC-spanning,die

afhankelijk is van de amplitude van v •
g

Het principe-schema van het ontvangstgedeelte wordt gegeven in figuur 25.

logaritmische
versterker

... G.C.A. ... RF de-
st- / " modulator
cer J~

"v
afvlak- gelijk- laagdoor-
kin¥s- ~ richter E---- laat
fil er filter

bv

Van
ontvang
trancdu

g

Fic;uur 25

Principe-schema. van het ontvangstgedeelte
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locaritmische versterker

De logaritmische versterker zorgt ervoor dat de RF-demodulator steeds

sie;naJen toegevoerd krijgt met weinic; amplitude variatie.

Binnen de vakgroep Meten en Regelen is men bezig met de ontwikkeling

van de logaritmische versterker. Helaas is deze versterker niet binnen

mijn afstudeerperiode klaargekomen.

am toch de metingen te kunnen verrichten werd het ingestraa.ld vermogen

aan de zendzijde geregeld door Vdc met de hand te varieeren.

Hierdoor Vias het mogelijk ontvangstsiLSrtalen te verkrijgen voar een juiste

werking van de RF-demodulator.

Gain-Controlled-Amplifier

Het Ie waarvan de versterkingsfaktor regelbaar is en geschikt voor hoge

frekwenties is gevonden in de MC 1445L van Motorola.

De nr.c 1445L is een rnonolitisch geintegreerd circuit. speciaal ontworpen

voor breedbandig videoversterker gebruik. Door de spanning op de gate

te regelen is de versterkingsfaktor instelbaar tussen de -70 db en

+20 db.

Fieuur 26 geeft het verloop van de versterkinGsfaktor Gals funktie

van de gatespanning Vdc ' zoals dat is opgenomen in de Applic~tian

'II:ate AN-491

-l-ZO - - - - - - - - - - - - - - - --

Meetschakeling
I, S" 2,()

~~c Cv)

Fie;uur 26

Versterkincsfaktor C tegen de gatespanning Vdc

0,5

+/0

~ 0
-'sV

'J Co) "

<:j"> -I

i l-) ~ b 1+)

Vi
l") 2 {_) 1/1

"7 -=- I()

l-) J
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f{F'-demadula tor

De eenvoudigste manier van demoduleren is met behulp van ecn diode,

een wecrstand en een kondensator.

De tweede mocclijkheid is het AM-signaal te vermenigvuldigen met de

draacgolf of met zichzelf.

In hoofdstuk 4 zal bewezen worden dat het de voorkeur geniet produkt

demodulatie toe te passen. Het blijkt rlat dan een aantal vervormingen

in h0.t gedemoduleerd LF-signaal geelimineerd worden.

Dij vermenigvuldiging met zichzelf van het ontvangen AM-sienaal en

uitfilteren van de tweede harmonische van de draaggolf is het verkree;en

IF-signaal evenredir; met ( 2. cos CJm(t-Cf) + .;-. cos 2CJ
m
(t-r)J.

Informatie over de looptijd kan verkregen worden uit de grondfrekwentie

~ of de tweede harmonische 2.W •m m
In beide gevallen zal een scherp filter ontwikkeld moeten worden, waarvan

de lmntclfrekwentie evenredie; verloopt bij variatie van W •
m

Het is misschicn ecnvoudic.;er het LP-signaal terug te krijgen door het

ontvangen AM-signaal te vermenigvuldigen met cos{ lv'd (t-'t; + if1.
Met tf een konstante :fasehoek.

De oplossing voar dit probleem 11eb ik gevonden in het IC NE 561B van

, cwsa'oor!atJI
filler

lim/far

lIer"'l"j'lVU/"/~
qlr

V.C.o.

'Hf/~~ 4~ver~ilre,..
in ()-/.:.:..J~1------1

T,;"/,,, - J

~~~~i~~---L~ ~~

Signetics. Met dit IC is een Phase-lock-loop (PLL) te realiseren.

PiguuI' 27 geeft het blokdiagram van de NE 561B, terwijl figuur 28

het blokschema eeeft als het Ie gebruikt wordt voar RF-demodulatie.
Lq41e!fJOf'
11.1 f/~f'

IS 1+

V(o.1 ~

1f'~/H!.I;"j Alt. eil

Figuur 27
Blokdiagram van de NE 561B

1 8
Q,orrJe

I"/J'4,n!
I'Il"SC Cp"lr-DI
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Aft frodult'

-'If d~"',("lulal"r -
II' f ll",.

"- .-'Joe ;.$8-
711 Ive"')c"Cljv/~ I PL.L. -

7

Figuur 28
Blokdiagram van de NE 561B, geschakeld als RF-demodulator.

De PLL lockt op de draaggolffrekwentie van het inkomende AM-signaal.

De VCO uiteang, die gebruikt wordt als een lokale oscillator, heeft dan

dezelfde frekwentie als de draaggolf.maar geen amplitude modulatie.

Het gedemoduleerde signaal v wordt verkregen door het AM-signaal te
g

verrnenigvuldigen met het VCO-signaal en te filteren.

Als de frekwentie van het ingangssignaal identiek is aan de free-
a

running frekwentie van de veo, dan lockt de loop 90 uit fase t.o.v.

het RF-signaal.

De amplitude van het gedemoduleerd signaal aan de uitgang van de pro

dukt-detektor is een funktie van de faserelatie tussen de draaggolf

en de lokale oscillator. Ben maximum in deze amplitude treedt op als de

draaggolf en de lokale oscillator in fase of 1800 uit fase zijn. Er is

sprake van een minimum als zij 90 0 of 2700 uit fase zijn.

Het is daarom noodzakelijk een 90 0 faseverschuivingsnetwerk in het

systeem op te nemen om de normale PLL-faseverschuiving te kompenseren.

(Iit. 17).

De gerealiseerde schakeling van het ontvangstgedeelte is weergegeven

in figuur 29.

Het uitgangssignaal van de NE 561B had een te kleine amplitude VOOr

verdcre verwerking. Derhalve werd dit signaal via de LM 318, een Op-Amp,

versterkt tot een signaal, waarvan de amplitude kan varieren van circa

1 Vt _t tot circa 8 Vt _t • Afvlakking van dit signaal tot een DC-spanning

en te ver~elijken met eon referentiespanning, levert de regelspanning

voor de Foate van de MC 1445L.
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S£ecifikatielijst behorende bij figuur 29

C
1 = 10 ~F Ce ::: 270 pF R1 = 50 n R

7 = 22 k,a

C2 = 22 pF Cg
::: 1,8 nF R

2
::: 3,3 kn Rs = 1 Mil

C
J = 10 nF C10 = 100 pF R

J = 3,3 kO Rg = 56 kn

C4 = 100 nP e11 = 10 nF R4 = kn R10 = 56 ka

C
5 = 12 pF C12= 10 nF RS = 22 k.a R11 1 M£L

C6 = 10 nF C
13

= 1 fF R6
:::: 33 k.Q P1 50 kn..

C7
::: 10 pF

3.4 Het verwerkingse;edeelte

Het faseverschil tUBsen het uitgezonden LF-signaal v en
m

het gedemoduleerde signaal v bevat de informatie over de looptijd.
g

Door synchrone detektie van v met v verkrijgen we een DC-spanning,
g m

die evenredig is met de cos~r.en is dus een maat voor de looptijd~.
m

Een tweede, en veel nauwkeuriger, mogelijkheid is het faseverschil tussen

v en v te meten. Met de huidige digitale schakelingen is dit relatief
g m

eenvoudic;.

Een veel voorkornend principe in de

fic;uur 30:

fasemeters wordt gegeven door

~el/e".

",i/J ~ 41"1.""
+

. PlI':.vor",er

Figuur 30
Principe van een digitale fasemeter
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Op de positieve flanken van v en v wordt een puIs gegenereerd.g m
De blokvormer maakt hiervan blokken. De tijdsduur dat een blok hoog is,

wordt bepaald door het faseverschil tussen v en v •
g m

Gedurende de tijd dat de blak haag is wordt de frekwentie van het

kristal doorgelaten en het aantal pulsen geteld. Dit aantal is een

maat voor de fase.

De frekwentie van het kristal bepaalt de meetnauwkeuriGheid.

Wij wensen looptijdvariaties van tenminste 100 ns te detekteren. Dit

betekent dat het kristal een frekwentie maet hebben van tenminste

dO MHz.

Een dergelijke fasemeter is gezien de beschikbare tijd en de frekwentie

van het kristal rnoeilijk als een experirnenteeropstelling te konstrueren.

Tach eeniet bovenornschreven fasemeting de voorkeur boven de synchrone

detektie. Dij deze laatste methode moeten, mede gezien de gewenste

meetnauwkeurigheid, hoge eisen gesteld worden aan de stabiliteit van de

gebruikte spanningen.

Derhalve heb ik gezocht naar een reeds bestaande digitale fasemeter.

Dit apparaat heb ik ~evonden in de fasemeter van Krohn-Hite, model 6500,

(TH-Eindhoven Nr. 00067C).
. 0Deze fasemeter meet het faseverschil tot op 0,01 •
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4 BESPREKING VAN DE MEETRESULTATEN
~===============~~=~=~==========

4.1 Staande golven

De ideale situatie, een lopende golf tussen de zend

ontvanesttransduce~zal niet optreden aangezien de beide transducers

loodrecht tegenover elkaar geplaatst staan. Zij vormen een trilholte

waarin voor zekere frekwenties staande golven zullen optreden.

De verwachting is dat deze staande golven storend werken ap de uit te

voeren metingen.

4.1.1 Invloed staande golven bij de energie-overdracht

De invloed van de staande golven bij de energie-overdracht

tussen de zender en ontvanger is nagegaan met de meetopstelling, zoals

die in fieuur 31 gegeven wordt.

o

L...---~frekwen',e 
teller

Figuur 31
Schake ling voar de bepaling van de effektiviteit
van de energieoverdracht zender-ontvanger.

De amplitude van het zendsignaal v is tijdens de gehele
z

meting op de konstante waarde van 1 V gehouden.
rms

Door variatie van de frekwentie van de RF-generator zijn de maxima en

minima gezocht in de amplitude van het ontvangen signaal v •
o

De frekwenties, waarbij dit het geval was, zijn genoteerd, evenals de

rms-waarde van de amplitude van het ontvangen signaal.

De resultaten zijngrafisch u1tgezet in grafiek 1.



- 52 -

GRAFIEK 1

De amplitude van het ontvangen signaal

als funktie van de draaggolffrekwentie

een konstante zendamplitude van 1 V
rInS
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Uit grafiek 1 voIgt dn.t nls funktic van de draa[,;l':olffrc

kwentie de amplitude van het ontvangen signaal periodiek varieert.

Dit is een direkt gevolg van de aanwezigheid van staande golven.

Aan de hand van een zeer eenvoud~g elektrisch vervangingsschema van de

transducer kan het bovenstaande ingezien worden.

Zie figuur 32 (lit. 4)

I u.

T rV

1 1
1 L

Figuur 32
Eenvoudig elektrisch vervangingsschema van
de transducer.

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk J, paragraaf 3.2, zet de transducer

elektrische energie om in mechanische energie en visa versa.

De transducer is dan ook te beschouwen als een tweepoort met een

elektrische klemmenpaar en een mechanische klemmenpaar.

Aan de elektrische kant wordt de toestand beschreven door de klemspan

nine V en de stroom I. De toestand aan de mechanische kant wordt beschre

ven door de klemspannine F, de kracht waarmee de transducer op het medium

werkt, en de stroom u, de deeltjessnelheid.

Slechts een gedeelte van de taegevaerde elektrische energie wordt om

cezet in mechanische energie. Dit brenet de transformator in heeld.

De coefficient van werderkerice induktie L is een maat voor deze ornzet

tinge De mechanische zijde van het vervaneingsschema is dus te beschou

wen als een 'mechanische' spannin~sbron met een lnwendiee 'mechanische'

impedantie Z • Deze spanningsbron is aan zijn klemmen afgcsloten metm
een impedantie TI, de akoestische impedantie die de transducer ziet in het

medium waarir l het c;eplaa tst is. Deze impedantie R is mede een maa t voar

het uit~estraald akoestisch vermogen.
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Door de gereflekteerde golf wordt de transducer in zijn trillingen

mee- of tegengewerkt, m.a.w. de druk waartegen de transducer zich moet

verplaatseri v3rieert ten cevolge van de gereflekteerde golf. Deze druk

is maximaal als er een staande golf optreedt.

De impedantie R varieert dus door het optreden van staande golven en

due oak het uitgestraald akoestisch vermogen.

]-lierin moet de verklarine gezocht worden van het periodiek varieren van

de ontvaneen amplitude als funktie van de draageolffrekwentie.

Grafielc 1 toont ons dat de gemiddelde energie-overdraeht

maximaal is voor de frekwentie van 1065 kHz en hierna afneemt bij

toenemende frekwentie. Di t wordt veroorzae.kt door het fei t dat de trans

ducer een meehanische trillingskring is met een kwaliteitsfaktor.

Door het optreden van staande golven wordt de amplitude van

het signaal bernvloed~ Bij het overzenden van een amplitude gemoduleerd

signaal zullen de zijbanden onderling in amplitude gaan verschillen.

Wat de gevolg:en hiervan zij n op het ontvangsts:l.gnaal zullen we in de

volgende paragraaf naeJaan.

Het is met behulp van grafiek 1 mogelijk de afstand tussen

de zend- en ontvangsttransducer te bereken.

De invloed van de staande golven is maximaal als aan de voorwaarde

n.~/2 = L wordt voldaan. Dit gebeurt bij frekwenties, die gegeven worden

f = n.c /21 Met e de voortplantingssnelheid in water.sg 0 0

lIet frekwentieverschil tussen twee opeenvolgende frekwenties waarbij de

staande golven maximaal zijn, wordt gegeven door c /2L.
o

We zien dat dit frekwentieverschil een funktie is van de afstand tussen

de beide tranducers.

Bij c = 1500 m/s en L = 15 em behoort een frekwentieversehil van 5 kHz.
o

Grafiek 1 toont ons dat de frekwentie tussen twee opeenvolgende maxima

f-lobaal 10 kHz. bedraagt. Dit wil zeggen dat we bij het uitvoeren van de

meting een maximum en een minimum periodiek gemist hebben.

De gemiddelde frekwentie is bepaald door sommeren van de verschilfre

kwenties en te delen door het totale aantal (40).
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Re suItaa t : A F = (9,26 + 0,07) kHz
gem -

De voortplantingssnelheid van het ultrageluid bij een watertemperatuur
o

van 22 C bedraagt: c = (1488,1 + 0,3) m/s.
o -gem

(Zie tabel op bijlage 2)

Door het feit dat we een maximum en een minimum gemist hebben wordt de

afstand L nu Eegeven door: L = 20 /2L = c /1.
o 0

Dus I = 16,1 em ~ 0,1 em

4.1.2 Invloed staande golven bij de fasemeting

Om een indruk te krijgen wat voor gevolgen staande golven

hebben bij de fasemeting tussen het modulerende signaal v en het
m

gedemoduleerde signaal v is dit faseverschil als funktie van de draag-
g

golffrekwentie bepaald.

De draaggolffrekwentie is gevarieerd van 950 kHz tot 1150 kHz.

De frekwenties waarbij het faseverschil een maximum of een minimum

vertoonde zijn genoteerd, evenals de Groote van dit faseversehil.

Dc modulatiefrekwentie bedroeg 43,856 kHZ, de modulatiediepte aan de

zendzijde was circa 50 %.
De resultaten zijn grafisch uitgezet in grafiek 2.

Grafiek 2 leert ons:

a. het faseverschil 4¢ varieert als funktie van de draag

golffrekwentie periodiek.

b. Er treedt een niet-periodiek verschijnsel op, waarbij

het faseverschil afneemt tot een minimum voor de

resonantiefrekwentie.

Wat betreft punt a: De oorzaak van deze periodieke variatie moet toe

geschreven worden aan het effekt van staande golven.

Om dit te begrijpen bekijken we eerst nog eens figuur 32. De transducer

is een resonnntiekring. Hierdoor zal er een faserelatie bestaan tussen

het aanGeboden ele1ctrische signaal en het akoestische signaal als funktie
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van de frekwentie. Voor de gedachtebepaling vergelijken we dit met een

parallelresonantiekring. Zie figuur 33.

E c L

v

Figuur 33
Een parallel-resonantiekring

Het faseverloop tussen V en E als funktie van de frekwentie wordt weer

gegeven in figuur 34.

'-. '- ......

o -----~~~~--==='>;;;c:;::"V)

_71 __

1:
Figuur 34

Het faseverloop tussen V en E als funktie van tV.

Dit verloop is afhankelijk van de kwaliteitsfaktar van de kring.

In paragraaf 4.1.1 hebben we gezien dat door het optreden van staande

golven de akaestische impedantie verandert.

Vergelijken we dit met bovenstaand analogon, dan impliceert dit een ver

anderine van de kwaliteitsfaktor. Immers de dempingsweerstand R
2

varieert

nu.

Variatie van de akoestische impedantie heeft oak invloed op de resonantie

frekWentie van de transducer. In figuur JJ betekent dit een verandering

in de L en C waarde.

De gestippelde lijnen in figuur 34 geven nu een mogelijk verloop weer

van de fase tussen V en E ten gevolge van een veranderde kwaliteitsfak

tor en resonantiefrekwentie.

Het zal nu duidelijk zijn dat door bovenbeschreven effekt het fase

verschil tussen het akoestische- en het elektrische signaal als funktie

van de draaggolffrekwentie zal wisselen tussen verschi11ende kromrnen,
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zoals weergegeven in grafiek 34.

Dit impliceert een periodiek verloop in het faseverschilArtussen het

akoestische- en het elektrische signaal als funktie van de frekwentie.

Zie figuur 35.

Figuur 35
Faseverloop tussen het akoestische- en het elektrische
signaal als funktie van de frekwentie.

In werkelijkheid zullen deze variaties in de fase niet zo mooi verlopen

als getekend in figuur 35.
Wat is nu de invloed van dit verschijnsel bij het overzenden van een

amplitude-gemoduleerd signaa11

In fi~uur 35 eeeft Ad de positie weer van de draaggolf. Ao en Ab de

positie van de onderzijband, resp. de bovenzijband.

Veranderin~en in de draaggolffrekwentie en de modulatiefrekwentie laten

de fasen van draaggolf en de zijbanden volgens in figuur 35 getekend

verloop varicren.

~iet gevolg is dat de zijbanden ten opzichte van elkaar en de draaggolf

uit fase zijn geraakt.

De gevolgen hiervan op het ontvangen AM-signaal en de fasemeting tussen

v en v zullen in paragraaf 4.2 bekeken worden.m g

!Nat hetreft punt b.: Het verloop van het gemiddelde als funktie van de

frekwentie (het niet-periodiek verschijnsel) moet gezien worden als

het faseverloop dat optreedt tussen v en v als er geen staande ~olven- . m g
zouden zijn. De oorzaak ligt, zoals we in het bovenstaande gezien hebhen,

in het trilline;skrine karakter van de transducer waardoor er als funktie

van de frekwentie een faseverloop optreedt tusBen het akoestische-en het

elektrische signaal. In paragraaf 4.3 komen we hier nader op terug.
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4.2 Vervorming van het ontvangstsignaal ten gevolge van

staande golven.

Het zendsignaal v (t) wordt in zijn eenvoudigste vormz
gegeven door:

Vz(t) = Ad (1 + m.eos GJmt).eos~t

m is hierin de modulatiediepte.

In het frekwentiespektrum vinden we drie speetraallijnen: een lijn met

een amplitude Ad blj de frekwentie (Jd en twee lijnen met amplitude

~m.Ad bij resp. de frekwenties 4)d - ~ en ~d + ~

FiGuur 36 brengt dit spektrum in beeld en Figuur 37 geeft het bekende

beeld van de tijdfunktie v (t) als projektie van een stelsel vektoren,z
ronddraaiende in het complexe vlak. De draaggolfvektor draait rond met

hoeksnelheid Wd en op de top ervan draaien de zijbandvektortjes in

onderling tegengestelde riehting rand met hoeksnelheden resp. CJ en - k) •m m
De projektie van de sam van deze drie vektoren op de tijd-as is v (t).

z

"it I

l
I
I

Figuur 36
Representatie van het AM
signaal in het frekwentiedomein.

Figuur 37
Vektorrepresentatie van het
AM-signaal.

Figuur 37 kan in formule worden weerGegeven als:

-jW t + ·W t . (J t l
v z(t) = He [ Ad (1 + lm. e m +';m. e J m ). eJ d J

Het signaal Vz wordt akoestisch overgebracht naar de ontvanger via de

twee transducers, de waterbak en het objekt. We hebben al ~ezien dat

deze overdracht, dankzij het optreden van staande golven, geen zuivere
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vertraginE,slijn is.

De amplitude van het signaal wordt beinvloed en weI in een mate, die

sterk frekwentie-afhankelijk is. (Zie grafiek 1).

001< wordt de fase van het signaal op een sterk frekwentie-afhankeIijke

wijze beinvIoed. (Zie grafiek 2).

Eet gevolg van een en ander is, dat in het ontvangstsignaal de beide

zijbanden in het algemeen niet meer een onderling gelijke amplitude

zullen hebben en dat ze ook ten opzi,chte van elkanr en ten opzichte van

de draaGgolf uit fase zijn geraakt.

Het is van helang de eevolgen hiervan na te gaan op het ontvangstsignaal

v (t) en wel in het bijzonder op de omhullende ervan.
a

In de nu valgende paragrafen zal dit worden nagegaan.

We zullen drie gevallen beschouwen (Figuur )8):

a. amplitudes van de zijbanden ongelijk

b. zijbanden uit fase ten opzichte van de draaggolf en weI

b1: in dezelfde zin en

b2: in tegengestelde zin.

Elke willekeurige afwijking is als een samenstel van deze drie basis

eevallen te beschouwen.

Later zullen we dan nog nagaan in hoeverre in de drie basisgevallen de

optredende vervorming van de omhullende kan worden bestreden door een

geschikte !ceuze van de demodulator.

1

I
1
~

\1
/

AJ

Figuur 38
Drie basisgevallen voorhetbeschrijven van de vervorming van
het overeezonden amplitude-gemoduleerd signaal.

a. AmElitude zijbanden onderling ongelijk

Noemen we de amplitude van de bavenzijband~ , die van de

benedenzi,i band f> en normeren we de draaggolfampli tude op 1, dan is

v (t):
o
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v 0 ( t) = Re{ (1 +

Gebruik makend van:

-jwt) jc:.;dtle m.e j

jx ( )e = cos x + jsin x wordt 4.3:

v (t) = Re (1 + (o{+~)ca8 t + j(o(-~)sin t).ejCVd t
o m m

stel a =~+~ en b = ~-~ en schrijf de term tussen de ronde haken in

modulus-ar~ument-notatie (modulus::; M, argument = ~),

dan is:

v 0 (t) ::; Rc {M. e
j ~ t + If}

vo(t) ::; M.cos(ua t +~)

"marin:
2 2 2 I

a.coswt) + b sin w tm m en

r= arctan 1 + a.cos ~ t
m

Er lean nu bewezen '(forden dat .:t M(t) de omhullende van v (t) voorstelt.
o

Dit bewijs gaat als voIgt.

De ternl~(t) is een periodiekc funktie met grondfrekwentie~. De

periode van If is dus lane; ten opzichte van de periode van 0dt.

Als men het getal E definieert als:

dat is ae veranderin[; in waarde van 'f' gedurende ~~n peri ode van Wdt,

dan is in te zien dat Itl kleiner kan worden gemaakt dan welk eetal oak,

als Wd maar groot Bcnoeg genomen wardt.

Pit reldt ook voor M, want ook M(t) is een periodieke funktie met grond

frekwentie W . Laten wij dus de draaggolf near oneindig naderen, dan
m

naderen W en r tot konstanten en zal tenslotte voor elk tijdstip t 1 Gel-

den: v
o
(t

1
) = M(t,) COS{Wdt +r'(t

1
il

ofweI:

Hiermee is aangetoond dat de funktie ~ M(t) de omhullende van v (t) is.
o

noe ziet deze omhullende er uit?
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j 2 2 2 I
I.1 = (1 + a.cosWt) + b sin LVtm m

j 2 2 2/= (1 + n.coswmt) 1 + b sin ~t/(1 + a.cos GVmt)

Als b2sin2w t <:< (1 + a.cos W t)2 dan:m m

a.coswt)
m

(4.6)

We zien dat de omhul1ende door het ongelijk worden van de zijband

amplituden niet in fase verschuift, maar weI vervormt. De vervorming

wordt eekarakteriseerd doo~ de vervormingsterm r . Als a~~1 (modulatie

diepte gering) dan is in te zien, dat:

TIij l(leine modulatiediepten is de vervorming evenredig met het kvladraat

van het amplitudeverschil tussen de zijhanden, genormeerd op de draag

golfamplitude. Het is dus geen ernstige fout: is het amplitudeverschil

klein, dan is de storing "klein in het kwadraat". Bovendien zullen we

later zien, dat een produktdemodulator de vervorming volledig wegwerkt.

b1. Zijbanden in fase gedraaid (beide dezelfde kant op)

Noemen we de zijbandamplitude a en de hoek waaronder ze ten opzichte van

de draaggolf zijn gedraaid dan is:

voCt) = Re{(1 + a.ej'dmt +? + a.e-jWmt +¢ ).ejvat ]

Op dezeIfde manier rekenend als in de vorige paragraaf komt er nu:
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Als pklein is dan is:

M =J4a2cos 2
W t + 4a.cos c.v. t(1 _.;- m2) + 1

1
m rn 't'

2 fh2a.cos W t/(1 + 2a.cos W t)2'
i m rn

= 1 + 2a. COlO Wrnt + r
waarin ~ Z -a ep2cos wmt/( 1 + 2a.cos wmt)

~e zien dat de amhullende door deze fasedraaiing van de zijbanden niet

in fase verschuift, maar weI vervormt. Oak hier noernen we de vervormings

term 1. Als a~<1 (rnodulatiediepte gering), dan is in te zien dat:

Oak hier is de vervorming evenredig met het kwadraat van de storing en

daarorn bij kleine storingen niet ernstig. Zoals we later zullen zien,

werkt een produktdemodulator ook deze fout volledig weg.

b2 Zijbanden in rase Gedraaid (tegen elkaar in)

De berekening wordt op dezelfde wijze opgezet als in b1.

{
. wt th ·0 t.f"l ·cJ~

v (t) = He (1 + a. eJ m + 'Y + a. e-J m - '( ) • eJ rn ( 4.7)
a

J 'w tJ+ 2a.cos( tv t+ (J) .eJ m
m

(4.8)

We zien dat deze storing een geheel ander effekt op de ornhullende heeft

van v dan de vorige twee. Deze storing geeft geen vervorming van de orn-
o

hullende doch een zuivere fasedraaiing. ne storingsterrn~komt in (4.8)

tot de eerste macht voor: bij kleine f is het effekt van ~ op M dus

kwantitatief sterker dan in b1.

Kwaliatief is de fout veel ernstiger dan de vorige twee. Aangezien het

een echte fasedraaiing is, is hij niet onderscheidbaar van de door de

looptijd veroorzaakte fasedraaiing en zal dus door geen enkel soort
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demodulator kunnen worden weg~ewerkt.

Het laat zich aanzien, dat hat de hier beschreven storing is

( zijbanden in tegengestelde zin ten opzichte van de draaggolf in fase

verschoven) die het in grafiek 2 getoonde verschijnsel veroorzaakt.

Figuur 39 illustreert bovenbeschreven vervormingen van het amplitude

gemoduleerd signaal.

Het effekt van produktdemodulatie op een vervorming van het AM-signaal.

a. Amplitude zijbanden onderling ongelijk

Als de amplitude van de onderzijband gegeven wordt door a, dan

is de amplitude van de bovenzijband te schrijven als a+ ba. Hierin is

ba de afwijking in de amplituden van de onder- en bovenzijhand.

v (t) is nu oak te schrijven als:
o

Na vermenigvuldiging met cos~t en filteren vinden we het signaal vg :

v (t)
g

+ a.coswt + ~ a.coswt
m - m

+ (a + ~;Sa)cosUl t- - m

Het gedemodulecrd signaal verkregen met behulp van produkt-demodulatie

vertoont een verandering in de amplitude als funktie van de halve

afwijkinr, tussen de amplituden van de boven- en onderzijband.

Het gedemoduleerd sienaal heeft echter geen vervorming.

b1. Zijbanden in fase gedraaid; beide dezelfde kant Ope

Het ontvangen signaal kan in dit geval geschreven worden als:

v (t) = cos~t + a.cos{ (l")d+Wm)t +~J+ a. co1wd-l.Ifn)t +1>J0

Na produkt-demodulatie en filtering:

v (t) = .;- + !a.cos tb .cos W t
g T m

We zien dnt de amplitude van vg evenredig is met de cosf' dus de fase

verschuiving van de zijbanden t.o.v. de draa~golf. Het signaal v is
G

echter niet vervorrnd.
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~-

-iI. _)j
' ...

c. Zijbanden in fase gedraaid (tegen elkaar in)

Goed signaal' - - - - Vervormd signaal:

Amplitudes He 1m Amplitudes Re 1m

Boven 0,50 0,00 Boven 0,18 -0,18
Draaggolf: 1,00 0,00 Draaggolf: 1,00 0,00
Onder 0,50 0,00 Onder 0,18 +0,18

Figuur 39
Voorbeelden van de drie basisvervormingen op een AM-signaal
Frekwentieverhoudine: draar,golffrekwentie : modulatiefrekwentie = 20 1
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b2. Zijbanden in fase gedraaid; tegen elkaar in.

Het ontvangen signaal wordt nu geschreven als:

voCt) = cos ~t +a.cos{(~+~)t +?] + a.cos{(wd- %)t -c/JJ
Produkt-demodulatie met cos~t en filteren levert een LF-signaal vg

v (t) = .;- + a.cos(Wt +(p).
g . m

De fasedraaiing van de zijbanden met een hoek ¢ tegen elkaar in heeft

een faseverschuiving van het laagfrekwent signaal tot gevolg.

Met produktdemodulatie is deze 'extra' faseverschuiving niet te elimi

neren en zal zeer storend werken bij de looptijdmeting.
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4.3 Het niet-periodiek verschijnsel

Zoals vermeld in paragraaf 4.1 zouden we nog aandacht

schenken aan het niet-periodiek verschijnsel van grafiek 2.

We hebben reeds gezien dat een transducer op·te vatten is als een

mechanische trillingsbron. De theorie van de trillingskringen is hier

dan ook van toepassing.

Om dit na te gaan hebben we de stapresponsie van de transducers bepaald

met de meetopstelling, weergegeven in figuur 40.

Rf~e~ntlor r-Y.-=..d-,}l modvla/or
'--__o0oi tW1IV-~__ I ~1_5;'_()OP_

Figuur 40
Meetopstelling voor de bestudering van de transducer-eigenschappen.

Het RF-signaal is nu gemoduleerd met een blokgolf. De modulatiediepte

bedroeg bijna 100%.

Uit de variatie van de draaggolffrekwentie bleek dat de responsie van

het ontvangen elektrische signaal volgens een e-macht verliep op een

stapvormige vernndering in het zendsignaal. Deze frekwentievariatie lag

rond de 1050 kHz.

Het ontvangen signaal vertoonde uitslingeren bij een stapvormige varia

tie van de amplitude van het zendsignaal voor frekwenties groter dan

circa 1100 kHz en kleiner dan circa 990 kHz

De foto's nr. 1 en 2 illustreren dit.

Het bleek dat bij het moduleren met een blokgolf het zeer eenvoudig was

het faseverschil tUBsen het zend- en ontvangstsignaal op nul graden af

te regelen.

Op de foto's ziet U het met een blok gemoduleerde zendsignaal en het

daarbij behorende ontvangstsignaal.
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FaTO NR. 1

draaggolffrekwentie:
modulatiefrekwentie:
tijdbasis

1055,46 kHz
18,61 kHz

20 fs/div.

FOTO NR. 2

draaggolffrekwentie:
rnodulatiefrekwentie:
tijdbasis

1196,65 kHz
18,53 kHz

2°/s/div.
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Voar frekwenties rond de 1050 kHz, de resonantiefrekwentie, gedragen

de transducers zich als een overkritisch gedempte kring.

Voar frekwenties ver buiten de resonantiefrekwentie, lijkt het of de

transducers onderkritisch gedempte trillingskringen zijn.

Het een en ander kan als voIgt ingezien worden:

Een kring in resonantie vertoont een zekere 'weerstand' tegen verande

ringen in zijn trillingstoestand. Uit de theorie van de trillingskringen

is bekend, dat als een kring in resonantie gedwongen wordt zijn ampli

tude stapvormig te vergroten of te verkleinen dit via een e-macht zal

gebeuren.

De kwaliteitsfaktor van de kring bepaalt de helling van deze e-macht en

dus de responsietijd.

Dit verklaart het waargenomen verschijnsel op foto nr. 1.

Wordt een trillingskring aangestoten met een signaal, waarvan de fre

kwentie ver buiten de resonantiefrekwentie ligt, dan worden veranderingen

in de amplitude 'real time' door de trillingskring gevolgd.

Het rendement van de kring is nu echter veel slechter. (Vergelijk bijv.

met een schommel).

Op foto nr. 2 zou men dus verwachten het AM-signaal terug te zien daar

de draaggolffrekwentie ver buiten de resonantiefrekwentie van de trans

ducers lag.

Foto nr. 2 toont ons echter dat op de positieve flanken van het LF-blok

golf signaal de responsie van de transducers een uitslingering vertoont,

terwijl op de negatieve flanken de trillingskring volgens een e-macht af

neemt naar de waarde nul.

De oorzaak van de uitslingeringen moet gezocht worden in de volgende

veronderstelline~

Bij een blokvormige variatie van de amplitude ervaart de transducer

dit, alsof er kortstondig een 'klap' op de trillingskring gegeven wordt.

Op deze 'klap' reageert de transducer op een wijze, die overeenkomt met

de responsie van een trillingskring op een delta-funktie, nl. een via een

e-macht verlopende eigentrilling.

De opgedrukte_ frekwentie wordt echter door de transducer meteen

gevolgd.

Dus: Bij een stapvormige variatie van de amplitude treedt er een in

schakelverschijnsel op bestaande uit de som van twee responsies, nl.:



- 71 -

a. Het opgedrukte signaal met frelcwentie f d en

b. een via een e-macht verlopende eigentrilling met frekwentie f •
r

Het inschakelverschijnsel zorgt voor een amplitudevariatie, waarvan de

frekwentie gelijk is aan het frekwentieverschil Ifd - frl •

Immers de som van twee signalen met een beetje ongelijke frekwentie

vertonen zwevineen.

Figuur 41 brengt het bovenstaande in beeld.

-----: aangeboden signaal

responsie

f d = draaggolffrekwentie

f = resonantiefrekwentie v.d.
r

transducers.

r-- /'" { I -- -- --

1/
t6 f

11"- -- -- --

If frekweni1e fd +
©

Figuur 41
Resportsies van de transducer ala deze stapvormig met een signaal aan-

gestuurd wordt bij verschillende draaggolffrekwenties.
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Zoals we op de vorige pagina gezien hebben is de periode van de

uitslingering, die ontstaat bij positieve flanken van de blokgolf,

juist gelijk aan het frekwentieverschil tUBsen de opgedrukte frekwentie

f d en de resonantiefrekwentie f r van de transducer.

Door de periodetijd van deze uitslingering te meten bij verschillende

opgedrukte frekwenties, kan van beide transducers de gemiddelde reso

nantiefrekwentie bepaald worden.

Onderstaande tabel geeft de resultaten voor zowel de zend- als ontvangst

transducer.

zendtransducer f d (kHz) t (fs ) f -f (kHz) f (kHz)
P d r r

1400 3 333 1067
1350 3,9 256,4 1093,6
1300 4,75 210,5 1089,5
1250 5,25 190,5 1059,5
1200 9,0 111,1 1088,9

Gemiddelde resonantiefrekwentie van de zendtransducer:

f = (1080 ~ 15) kHz.
r gem.

Ontvangsttransducer f d (kHz) t <,.us) f -f (kHz) f (kHz)p d r r

1400 2,5 400 1000
1350 3 333,3 1016,7
1300 4 250 1050
1250 5 200 1050
1200 6 166,7 1033,3

Gemiddelde resonantiefrekwentie van de ontvangsttransducer:

f = (1030 ~ 22) kHz.
r gem.

Foto's nr. 3 en 4 geven het faseverschil weer tussen het

zendsignaal en het ontvaneen signaal, als uitgaande van de situatie,

zoals die was bij foto nr. 1, resp. foto nr. 2, de blokgolf weer ver

vangen wordt door een sinus.

Uit foto nr. 3 blijkt dat er een faseverschil tussen de beide signalen

is ontstaan, alhoewel voar de blokgolf dit faseverschil nul was.

De oarzaak hiervan ligt, zoals we gezien hebben, in het trillings

karakter van de transducers.

Voor frekwenties buiten het resonantiegebied worden amplitude-variaties

direkt door de transducer gevolgd. Foto nr. 4 toont dan oak geen fase-
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verschuiving tussen het zend- en ontvangstsignaal als de blokgolf

vervangen wordt door een sinus.

FOTO NR. 3

draaggolffrekwentie:
modulatiefrekwentie:
tijdbasis

1055,46 kHz
18,61 kHz

20 jLs/div.

FOTO Nfl. 4
draaggolffrekwentie:
modulatiefrekwentie:
tijdbasis

1196,45 kHz
18,55 kHz.

20 Jis/div~
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We zien in het bovenstaande dat de transducer zich inderdaad gedraagt

als een resonantiekring. Er treedt dus als funktie van de frebventie

een faseverschuiving op tussen het elektrische- en het akoestische

signaal. Dit is de oorzaak van het niet-periodiek verschijnsel in gra

fiek 2.

Het niet-periodiek verschijnsel treedt dus altijd op, ook bij afwezig

heid van staande golven. Deze laatste zorgen er echter voor dat het

verochijnsel periodiek varieert als de frekwentie of de geluidssnel

heid verandert, zoals we in paragraaf 4.2bestudeerd hebben.

Bij afwezigheid van staande golven zou het verschijnsel aIleen afhan

kelijk zijn van de frekwentie. Daar bij het meten van de looptijd de

meetopstelling eerst geijkt moet worden, zou de optredende fasefout

tussen v en v als een konstante beschouwd kunnen worden, mits aan de
In g

voorwaarde: draaggolffrekwentie en modulatiefrekwentie konstant na

ijking, voldaan is.

Aangezien staande golven in demeetopstelling niet te voorkomen zijn,

heeft het geen zin hoge eisen aan de stabiliteit van de draaggolf- en

modulatiefrekwentie te stellen.
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4.4 Omloopgolven

Bij het uitvoeren van de reeds beschreven rnetingen is veron

oersteld dat de uitgezonden geluidsbundel evenwijdig is, ofweI de diver

gentie van de bundel is verwaarloosbaar klein. In het volgende wordt dit

nagegaan.

Figuur 42 geeft het stralingsdiagram van een cirkelvormige

transducer waarvan de verhouding riA = 1,0. r is de straal van de trans

ducer en Ade golflengte van het akoestische geluid in de transducer.

We zien dat buiten de hoofdbundel ook nog zijlobben aanwezig zijn.

Wat voor effekt kunnen zij hebben bij het meten van het faseverschil

tUBsen v en v "g m

Figuur 42
Stralingsdiagram van een cirkel
vormige transducer. (r~ = 1,0)

II I///f;}</: 11///////

/' ~ Vc;"
"

Z~-~--~-~O
~ .

Figuur 43
Het optreden van ornloopgolven
tussen de zender en ontvanger.

De geluidsbundel afkornstig van een zijlob kan tegen de grens

laag water/lucht reflekteren. De mogelijkheid bestaat dan dat deze

gereflekteerde golf de ontvangsttransducer bereikt.(zie figuur 43)

Deze golf legt een langere weg af dan de golf afkomstig van de hoofdbun

del. Hierdoor vertonen beide golven een faseverschil. Het ontvangen sig

naal wordt nu be!nvloed. Dit is als voIgt in te zien:

Stel dat het uitgezonden akoestische signaa} geschreven kan

worden als:
(4.8)

Het ontvangen signaal valt te splitsen in een bijdrage afkomstig van de

hoofdbundel en een afkomstig van de zijlob, dus:
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Direkt ontvang~n signaal vad(t) met vertraginestijd ~~

v d(t) ~ q' cos ~ (t-~)o m

Indirekt ontvangen signaal voi (t) met vertragingstij d )'+ &T.

voi(t) = qt, cos{wm<t-1) - WmSJ]

v (t) = v d(t) + v .(t)o 0 01

(4.10)

(4.11)

Noeman we LJ (t-1) = x en W cf '" y, dan is v (t) te schrijven als:m m 0

v (t) = q' cos x + q'" cos (x-y)o

Uitwerking van (4.12) levert:

P!;et z

vo(t) = /z/ cos < x + r)
I 2 2 2 1

=J(q' + q"cos y) + q" sin y

r = - arctg {q" sin y / (q' + q" cos Y)J

Daar de uitgestraalde energie van de zijlobben veel minder is dan van de

hoofdbundel, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat q" vele malen

kleiner zal zijn dan q'. Met sin y maxirnaal 1 voIgt voor v (t):
o

I'let

Uit deze afleiding voIgt dat er buiten de te meten faseverschuiving

w r een extra faseverschuivimg optreedt, die gegeven wordt door ~.
m

Om ne te gaan of deze omloopgolven invloed hebben op het

faseverloop tussen v en v is dit verloop nogmaals globaal gemetenm g
met grot ere frekwentiestappen, bij verschillende niveauhoogten van het

water.

Om te bekijken of de demodulator fasefouten introduceert bij de fase

verschilmetinG is de transmissieweg kortgesloten, d.w.z. het gemodu

leerde signaal Vz werd meteen aan de ingang van de demodulator aangeboden.

De resultaten zijn grafisch uitgezet in grafiek 3.
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Grafiek 3 toont ons het volgende:

1. De demodulator veroorzaakt geen fasefout bij variatie van de

draageolffrekwentie.

2. Omloopgolven hebben nauwelijks invloed bij het rneten van het

faseverschil ll~.

Zoals uit grafiek 3 blijkt hebben de lijnen a en b globaal hetzelfde

verloop. De afwijking tussen de lijnen wordt veroorzaakt door een niet

exact gelijke modulatiefre~¥entiebij het uitvoeren van de metingen a en

b.

am te kontroleren dat omloopgolven inderdaad geen invloed

op de metingen hebben, is zwaar absorberend materiaal (een dikke spons)

langzaam van boven de waterbak af in het water geplaatst.

Hierbij is het verloop in het faseverschil ~~ tussen het modulerende en

gedemoduleerde signaal gevolgd. Er ontstonden pas variaties hierin op het

moment dat de spons tussen de zend- en ontvangsttransducer kwam.

Konklusie is dat in (4.14) r verwaarloosbaar klein is t.o.v.

Dit is waar omdat q"/q' vele malen kleiner is dan 1.
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4.5 IIet meten van de geluidssnelheid in zoutoplossingen van

verschillende koncentraties.

Met de gerealiseerde meetopstelling is gepoogd de geluids

snelheid c in een zoutoplossing (keukenzout) te meten.z
Daartoe werd tussen de zend- en ontvangsttransducer een PVC-bakje met

een inwendige dikte van 2,5 em geplaatst. Zie figuur 44 voor de prin

cipe-opstelling.

Door het bakje eerst te vullen met water en met behulp van de modulatie

frekwentie het faseverschil tussen v en v in te stellen, kan de snel-m g
heid van het ultrageluid in een zoutoplossing gemeten worden.

Daartoe dient het water in het bakje vervangen te worden door een zout

oplossing. De fasetoename, cq. afname in het faseverschil tussen v en
m

v biedt de mogelijkheid de geluidssnelheid te berekenen.g

I
I
k

-:l ~

a=u....
I' 10

I
I

~

Figuur 44
Principe-opstelling voor de metimg van c •z

Het eer. en ander is als voIgt in te zien:

Noem het faseverschil tUBsen v en v ~ als er water in hetm g 'fa
bakje zit. Dit faseverschil is met de modulatiefrekwentie op een gewenste

waarde af te regelen. Immers:

¢a = (L-2d1)/Aw • 3600
+ 2d1/~ • .3600

(4.15)pvc

Met .A w = c If en A = e Ifo m pvc pvc m

) = golflengte in water; \vc = golflengte in het pvc;
w

c = geluidssnelheid in water; c = geluidssnelheid in het pvc.o pvc
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Noemen we het faseverschil ¢b als er een zoutoplossing in het bakj e

zit, dan is hiervoor de volgende uitdrukking op te schrijven:

Met \ =

tfl
h

=f(IJ-2d
1
-d)/A +2d,/) + d/,11. 3600

If l VI pvc ?~

c /f , de golflengte in de zoutoplossing.z m

Als A¢ het verschil is tusGen ¢b en ¢a dan voIgt:

Dus:

A~ :: <Pb - ¢ = (d/A - d/) ).3600

a z w

c
o (4.18)

Belangrijk is

bij de bepaling van A¢ of

Hiervoor maken we gebruik

gedcfinieerd is:

om na te gaan wat voor invloeden afwijkingen

f hebben bij de berekening van c •m z
van het konditiegetal a, dat als voIgt

stel y = f(x), dan is G _ If' (x~1 .Ixl- If x)!

G is een maat voar de relntieve afwijking in y bij een relatieve afwij

kine; in x:

Dus: ~ ::;; a.bx
y x

Als x ce1ijk is aan f wordt het konditieeetal G van formule (4.18):
m

(4.20)

Het ~lijkt dat het konditiegetal G
Af

' als x gelijk is aan A~, identiek

is aan G
f

•
m

Uit (4.20) valet dat de forrnule (4.18) voar de berekening van Cz gaed

cekanditianeerd is, immers G~ 1.
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Uitgevoerde metingen

Theoretisch kunnen de geluidssnelheden in zoutoplossingen

van verschillende koncentraties bepaald worden met de forrnule (lit.18):

c = 1449,2 + 4,6T - O,055T2
+ O,00029T 3 + (1,34-0,01T)(S-35)z

Met T de temperatuur in graden Celsius

S de zoutkoncentratie in pro mille

c de geluidssnelheid in m/s.z

°~ T !! 35

° ..- S -! 45

Dit valt ook te schrijven als:

c c + (1,34 - O,01T).Sz 0

de voortplantingssnelheid in water, zoals die berekend is metmet c
o

formule 3 in bijlage 2.

Nadat het bakje gevuld was met water is het faseverschil
otussen v en v met de modulatiefrekwentie f afgeregeld op ° .

m g m
Startpositie:

f = 48,26 kHz
m

~a = 0
0

T = 22°C
w

c =(1488,1 + 0,3) mls
0

!lierna is het water vervangen door een zoutoplossing.

Bij het uitvoeren van de meting bleek dat het faseverschil tussen

v en vg zeer sterk afhangt van de niveauhoogte van de zoutoplossing inm
het bakje. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht worden in het

feit dat transversale golven zich makkelijker in PVC voortplanten dan

longitudinale golven. Deze transversale Galven vormen een extra starings

bron bij het meten van de geluidssnelheid c •
z

De gegeven waarden in anderstaande tabel moeten dan oak gezien worden

als het gemiddelde van een aantal metingen, (5), waarbij de niveauhoogtes

in het bakje verschillend waren.



- 82 -

Zoutkoncen- T in ¢ in 9b in G bere- theo- Afwij-tratie in c cz a z z
gewichts- °c graden graden kend. retisch king
procenten. m/s m/s %

1.:t0 ,1 22 0.:t0 ,5 - 6'0.:t1,5 0,02 1519.:t10 1499 1 ,3

2.:t0 ,1 22 0.:t0 ,5 -13,5.:t1 ,5 0,05 1560.:t12 1510 3,3

4.:t0' 1 22 0.:t0 ,5 -11'0.:t1 ,5 0,04 1546.:t11 1533 0,9

6.:t0 ,1 22 °ZO,5 -19'0.:t1,5 0,07 1592.:t12 1560 2,1

8.:t0, 1 22 0.:t0 ,5 -16,0+1,5 0,06 1574.:t12 1577 0,2

10.:t0' 1 22 0.:t0 ,5 -20'0.:t1,5 0,07 1597,:t11 1600 0,2

Uit bovenstaande meetresultaten blijkt dat het mogelijk is de geluids

snelheid in een zoutoplossing met een nauwkeurigheid van circa 4% te

met en.

Positief heeft het uitmiddelen van qb gewerkt. Toevallige fouten zijn

hierbij geminimaliseerd.

Een grot ere meetnauwkeurigheid van ¢b is te verwachten als enkele delen

in de gebruikte meetopstelling, te weten: de konstruktie en het materiaal

van het bakje, geperfektioneerd worden.

Uit voorgaande paragrafen mag gekonkludecrd worden dat het

met ecn amplitude-gemoduleerd signaal niet mogelijk zal zijn de

Time-of-flight met een differentieele gevoeligheid van 1 pro mille te

meten.

Staande golven veroorzaken een extra fasedraaiing in de omhullende van

het AM-signaal, die opgeteld wordt bij de faseverschuiving veroorzaakt

door de looptijd van het ultrageluid.
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5 SLOTBESCHOUWING
===============

In hoofdstuk 4 is aangetoond dat er vervormingen in het

amplitude-gemoduleerd signaal optreden als deze via de twee transducers,

de waterbak en het objekt akoestisch overgebracht wordt van de zender

naar ontvanger.

Oorzaak 1: Door het optreden van staande golven varieert

de effektieve akoestische impedantie als funktie van de frekwentie.

Hierdoor wisselt de amplitude van het ontvangen signaal met de

frekwentie.

Het gevolg hiervan is dat bij gebruik van een AM-signaal de amplituden

van de beide zijbanden onderling ongelijk worden.

Oorzaak 2: Het feit dat de transducers beschouwd kunnen

worden als een mechanische resonantiekring, resulteert in een fasever

schuiving tussen het elektrische- en het akoestische signaal.

Dit faseverschil varieert periodiek met de frekwentie ten gevolge van

het optreden van staande golven.

Bovengenoemd verschijnsel is verantwoordelijk voor het uit fase raken

van de zijbanden ten opzichte van elkaar en de draaggolf bij gebruik van

een AM-signaal.

Elke willekeurige afwijking in de fase tussen de zijbanden en de draag

golf is samen te stellen uit twee basisgevallen:

2a. Zijbanden beide dezelfde kant op in fase gedraaid
ten opzichte van de draaggolf

2b. Zijbanden tegen elkaar in in fase gedraaid
ten opzichte van de draaggolf.

We hebben afgeleid dat een produktdemodulator twee elemen

taire vervormingen, te weten: oorzaak 1 en oorzaak 2a, volledie

elimineert.

De uiteindelijke fout in de faseverschilmeting tussen de twee laagfre

kwente signale v en v moet dan ook gezocht worden in oorzaak 2b.m g

De mate waarin de zijbanden tegen elkaar in in fase draaien is afhan

kelijk van de staande golven. Deze staande golven zijn een funktie van de

geluidssnelheid; juist de grootheid die we meten willen.

Het zal duidelijk zijn dat hierdoor een onvoorspelbare fout ontstaat

bij het meten van het faseverschil tussen v en v •
m g
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lIit de metingen van de voortplantingssnelheid in zout

oplossingen van verschillende koncentraties is gebleken dat het met deze

methode mogelijk is de geluidssnelheden met een nauwkeurigheid van circa

4% te bepalen. De meetopstelling kan welliswaar geperfektioneerd worden,

maar de vraag blijft weI of het gezien het voorgaande nu mogelijk is de

snelheid met een differentieele gevoeligheid van 1 pro-mille te meten.

Er is bij het uitvoeren van de meting gebruik gemaakt van een PVC-bakje.

Metincen, uitgevoerd door Drs. M. Stapper, hebben aangetoond dat zich

in dit materiaal transversale golven makkelijker voortplanten dan

loncitudinale [Solven. In het gebruikte bakje treden dan ook transversale

omloop[:olven op, die storend werken op de doorgelaten longitudinale Golf.

Door nu een eat te maken met een doorsnede van circa 5 em ter hoogte van

de zend- en ontvangsttransducer en dit dicht te plakken met een dun

materiaal, waarvoor eeldt dat de dikte vele malen kleiner is dan de golf

lengte in dit materiaal (bijv. plastic-folie), kunnen transversale golven

in het bakje vermeden worden.

Bij toepassing van AM-signalen vormen de staande golven

de 'bottle neck'. Een aanbeveling voor verder onderzoek is het LF-sicnaal

vin een frekwentie-gemoduleerd signaal over te zenden, in plaats van via

een amplitude-gemoduleerd signaal.

Staande golven kunnen nu niet optreden, daar de frekwenties van de heen

gaande- en teruggaande golf in de bak verschillend zijn.

Om de fasefout ten gevolge van de transducer-eigenschappen te beperken,

is het raadzaam de frekwentie-deviatie klein te houden ten opzichte ve.n

de cekozen draaggolffrekwentie. Deze laatste dient gelijk te zijn aan de

resonantiefrekwentie.

De theorie van hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, blijft van toepassing.

Demodulatie van het ontvangen FM-signaal kan geschieden met gebruikmaking

van het Phase-Lack-Loop Ie, de NE 561n van Signetics.

De beschikking over een fasemeter met analoge, cq. digitale uitgang is

aan te bevelen, daar ,de meetresultaten dan direkt digitaal te verwerken

zijn, terwijl het zelf konstrueren van een fasemeter gekompliceerd is,

gezien de hoge frckwentie van het kristal in deze fasemeter.
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BIJLAGEN
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Bij lage 1

Voortplantirgssnelheden van ultrageluid in enige biologische materialen

Overgenomen uit: "Physical principles of Ultrasonic diagnosis"

door: P.N.T. Wells.

pagina 6.

Weefsel Gemiddelde snelheid

m/s

Vet 1450

Oogvocht 1500

Menselijk weefsel, gemiddelde waarde 1540

Hersenen 1541

Lever 1549

Nier 1561

Milt 1566

Bloed 1570

Spier 1585

Ooglens 1620

Schedelbeen 4080

Voortplantingssnelheden van ultrageluid in zuiver water

De vQortplantingssnelheid in zuiver water kan mathematisch berekend

worden met behulp van onderstaande formules (lit.18,19,20):

FORMULE 1:

FORMULE 2:

CO=1402,38716+5,037111T-5,808522.10-2T2+3,341988.10-4T3_

-1,478004.10-6T4 + 3,14643.10-9T5

-3 2 -6 3
c =1402,385+5,03522.T-58,3087.10 T +345,3.10 T

o
-9 4 -9 51645,13.10 T + 3,9625.10 T
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Bi.ilage 2

FORtlliLE 3: c =1449,2+4,6T-O,055T2+0,00029T3+(S-35)(1,34-0,01T)o

Met S (zoutkoncentratie) = ° en ° ~ T ~ 35

In bovenstaande formules is T de watertemperatuur in graden Celsius

GELUIDSSNELHEID mls

Temperatuur Formule 1 Formule 2 Formule 3
0"

° 1402,4 1402,4 1402,3
1 1401,4 1401,4 1401,2
2 1412,2 1412,2 1412,0
3 1411,0 1417,0 1416,1
4 1421,6 1421,6 1421,2
5 1426,2 1426,1 1425,1
6 1430,6 1430,6 1430,1
7 1434,9 1434,9 1434,4
8 1439,1 1439,1 1438,5
9 1443,3 1443,3 1442,6

10 1447,3 1447,3 1446,6
11 1451,2 1451,2 1450,5
12 1455,0 1455,0 1454,3
1) 1458,7 1458,7 1458,0
14 1462,4 1462,3 1461,6
15 1465,9 1465,9 1465,2
16 1469,4 1469,3 1468,6
17 1472,8 1472,7 1472,0
18 1476,0 1476,0 1415,3
19 1479,2 1479,2 1478,5
20 1482,3 1482,3 1481,6
21 1485,4 1485,3 1484,7
22 1488,3 1488,2 1487,7
2) 1491,2 1491,1 1490,6
24 1494,0 1493,9 1493,4
25 . 1496,7 1496,6 1496,2
26 1499,3 1499,2 1498,9
27 1501,9 1501,8 1501,6
28 1504,4 1504,3 1504,1
29 1506,8 1506,7 1506,7
30 1509,1 1509,0 1509,1
31 1511,4 1511,3 1511,5
32 1513,6 1513,5 1513,9
33 1515,7 1515,6 1516,2
34 1517,8 1517,7 1518,4
35 1519,8 1519,7 1520,6
36 1521,7 1521 ,6
37 1523,6 1523,5
38 1525,4 1525,3
39 1527,2 1527,0
40 1528,9 1528,7



- 89 -

IJij st van gebruikte syrnbolen

t

c

c
o

u

p

k

z

z
o

L

f m

f
r

tijd

looptijd van het ultrageluid van de zendtransducer naar

de ontvangsttransducer

gerniddelde looptijd

geluidssnelheid

geluidssnelheid in zuiver water

golflengte

deeltjessnelheid

akoestische druk

dichtheid van het medium

golfgetal

akoestische impedantie

karakteristieke akoestische impedantie

gefixeerde afstand tussen de zend- en ontvangsttransducer

hoekfrekwentie

draaggolffrekwentie

rnodulatiefrekwentie

resonantiefrekwentie van de transducer



v (t)
m

v (t)
z

v (t)
o

v (t)
g

G

T

- go -

draaegolf

modula tiegolf

het elektrisch signaal aangeboden aan de zendtransducer

het ontvangen elektrisch signaal aan de ontvangsttrans

ducer.

fase

faseverschil tussen twee LF-signalen

gedemoduleerd IF-signaal.

konditiegetal

temperatuur

frekwentiezwaai
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