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1. SAMENVATTING.

In sommige geval len is het voor een arts nuttig om, bij het bepalen van

een diagnose, de grootte te kennen van de bloedflow door een arterie of

vene. Onder de bloedflow wordt dan de hoeveelheid bloed verstaan, die

per tijdseenheid door een bloedvat stroomt; met andere woorden : het

product van de snelheid van de bloedpartikeltjes gemiddeld over de door

snede van het beschouwde bloedvat en de grootte van het oppervlak van

die doorsnede.

Bij bewegende wanden van een arterie, m.n. ten gevolge van de polsgolf,

moet men voor de bepal ing van de flow het oppervlak van de doorsnede

dus momentaan kennen. Meting van het oppervlak van de bloedvatdoorsne

de komt, bij veronderstelde cirkelvormigheid van de binnenwand van het

bloedvat, neer op de bepal ing van de diameter van het bloedvat. Immers,

als de diameter van het vat bekend is, kan daaruit het doorsnede-opper

vlak berekend worden. Zeer aantrekkel ijk zou het tevens zijn, om deze

gegevens op onbloedige wlJze te verkrijgen, zodat deze meting net zo

vaak herhaald kan worden als nodig wordt geacht.

Voorl iggend verslag handelt over de bijdrage die geleverd is aan het

onderzoek dat zich bezighoudt met afstandsbepal ing met behulp van fre

quentie-gemoduleerd ultrageluid. Met name is aandacht besteed aan de

frequentie-afhankel ijkheid van de transducer en aan het verkrijgen van

een ON-LINE representatie van de afstandsinformatie.
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2. SUMMARY

For medical diagnoses it may be useful to know the bloodflow in

an artery or vene. We define the bloodflow as the quantity of

blood which passes per second through the cross section of a

bloodvessel; in other words: the product of the velocity of the

bloodparticles averaged over the cross section of the considered

bloodvessel and the cross sectional area of that vessel.

When the wal Is of that artery are moving, due to the pulsation of

the flow, one must know the area even momentaniously. Determination

of the area of the bloodvessel means the determination of the

diameter of the bloodvessel, assuming a circular cross section

of the bloodvessel. When the diameter of the vessel is known the

cross sectional area can be calculated. At the same time it should

be very attractive to obtain these data transcutaneously. This

measurement can be repeated frequently without any harm.

This report deals with the contributIon to the research project

of determination of distances by means of frequency modulated ultra

sound. Especially there has been paid attention to the frequency

dependency of the transducer and to the obtainment of an ON-LINE

presentation of the distance information.
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3. INLEIDING.

3.1. E~lQ~lE§_~§Q_§i~!§Q2~~§!1~9_~§!_2§b~lE_~§~_i~§g~§~!1§:9§~22~1§§~~

~l!~§9§1~!~·

Geluid heeft in water een eindige voortplantingssnelheid. Van dit

feit wordt gebruik gemaakt bij afstandsbepal ing met behulp van fre

quentie-gemoduleerd ultrageluid. (Onder ultrageluid verstaan we ge

luidstri I I ingen met frequenties boven ~ 20 kHz).

Dit gebeurt op de volgende manier (zie fig. 1) :

----""---------

zaag an 

generator 1------1 V.C.O.

x

f i Iter

zender

{
ontvanger

reflektie

wand

x recorder

Principeschema Van afstandsbepaling
met behulp van frequentiegemoduleerd ultrageluid.

fig. 1
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Met behulp van een zaagtandgenerator, die een zaagtandvormige

spanning afgeeft met een frequentie f =l/T , wordt een V.C.O. (voltage
s s

£ontrol led osci I lator) gestuurd. Op de uitgang hiervan is een kris-

tal aangesloten (de zender) dat, door zijn piezo-elektrische eigen

schappen dit elektrische signaal omzet in een akoestisch signaal van

dezelfde frequentie. De door dit kristal gevormde geluidsbundel, die

dus periodiek in frequentie toeneemt, bijvoorbeeld van 3.5 tot 4.5 MHz,

beweegt zich met een eindige snelheid door het medium. In water bij

voorbeeld met een snelheid van 1500 m/s. Deze geluidshundel reflek

teerd gedeeltelijk op een in de bundel gelegen reflektiewand en legt

daarna de weg 'kristal-reflektor' in tegenovergestelde richting af en

belandt dan op een tweede kristal, dat naast de zender staat opgesteld

de ontvanger. Dit kristal, dat identiek is aan het zendkristal, zet

de akoestische tri I I ing weer om in een elektrische spanning van de

zelfde frequentie. Wat is er nu in die tijd gebeurd? Zie fig. 2.

f(MHz) 1

'"'"....

/"1

"., / Iontvanger
".,

/

....
,,~~~ :

/ I
I
I
I
I
f
I
I
I

I
I
I: ,/
t ///

: //
~/

f
laag

fhoog

Bet verZoop van zend- en ontvangfrequentie aZs
fun-ctie van de tijd.

fig. 2
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In de tijd, die de geluidsgolf nodig heeft gehad om van de zender,

door het water via de reflektor op de ontvanger terecht te komen, is

de frequentie op de zender met een bed rag ~f toegenomen en omdat de

frequentie van de zender I ineair in de tijd (zie fig.2) toeneemt, zal

het verschi I in frequentie tussen zender en ontvanger konstant zijn

en gel ijk aan ~~, zoals duidelijk te zien is in fig. 3 (met uitzonde

ring van de hoge pieken, ~f2' die ontstaan doordat de frequentie op de

zender even eerder terugspringt dan die op de ontvanger).

l,jfl r
(Hz)

~f2= fz·fo ; o<t < T

~f1= " ; T<t<Ts

r---

~f2

I L....-

1
~fl

o T

Ret verloop van de absolute waarde van het frequentieverschil
tuaaen zender en ontvanger ala functie van de tijd.

fig. 3

Laten we er nu eens van uitgaan, dat T oneindig is, zodat de frequen-s
tie op de zender dus altijd maar doorstijgt. Vermenigvuldigen we nu

het cosinusvormig veronderstelde signaal dat op de ontvanger staat met

het cosinusvormige signaal dat op dat moment op de zender staat (wat

dus iets hoger in frequentie is dan het ontvangen signaal !) in een

demodulator, dan leert de wisselstroomtheorie ons dat het uitgangs

signaal van de demodulator twee frequentiecomponenten zal bevatten nl.

zowel de som- als de verschi Ifrequentie van beide ingangssignalen,
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immers

cosw.coswz 0
i (cos (w + W ) +cos (w - w )).z 0 z 0

met wz

en wo

de hoekfrequentie op de zenJer

de hoekfrequentie van de ontvanger.

Door nu dit uitgangssignaal door een laagdoorlaatfi Iter te sturen,

wordt de somfrequent ie weggef i Iterd en bll Jft er een s ignaa lover,

waarvan de frequentie een maat is voor de looptijd van het geluid in

water en dus voor de afstand van de reflektor tot de naast elkaar op

gestelde zend- en ontvangkristal len.

Of, wat meer theoretisch uitgewerkt :

Het geluid beweegt zich met een konstante snelheid in water voort,

dus voor de afgelegde weg geldt : x(t) = v .t, zodat dat in ons gevalo
betekent, met:

c = de snelheid van ultrageluid in het medium,

R afstand reflektor tot de kristal len en

T = de tijd, die het geluid nodig heeft om de weg

zender-reflektor-ontvanger af te leggen

( = de looptijd ) :

2R C.T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 1)

In deze tijd T is de frequentle op de zender toegenomen met een

bedrag

dF
M = T • dt ••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••.• ( 2 )

waarin ~~ de frequentietoename per tijdseenheid van de V.C.O. voorstelt

en dus gelijk is aan de hel I ing van de grafiek in fig. 4. Deze hel-

I ing is natuurlijk afhankel ijk van de stei Iheid van de zaagtand, die

de V.C.O. stuurt.
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dF
dt

fh-f 1
Ts

/1
.AF - "F fr-Ll·S

S

t _
t(sek'

De steilheid van de frequentiezwaai is afhankelijk van de
zwaaifrequentie f s en de frequentiezwaai F = fh-f l .

fig 4.

Uit (1) en (2) voigt, na el iminatie van T

2R dF
c . dt ..•.••.••.•...••••..•.....•••..••......•..•..•..•. ( 3 )

zodat dus een lineair verband tussen de afstand R en het frequentie

verschi I tussen zender en ontvanger Llf is aangetoond.

In het voorgaande is aangenomen, dat ~~ konstant is in de tijd, dus

alsof de frequentie altijd maar zou toenemen (T = oneindig). Ins
werkel ijkheid (zie fig. 4) stijgt de zendfrequentie periodiek met een

herhal ingsfrequentie f = liT. Slenders (I it.l) heeft aangetoond,
s s

dat hierdoor het frequentiespectrum van het gedemoduleerde signaal

niet meer uit 1 frequentie bestaat, maar ult spectraal I ijnen op onder

I inge afstand f (zie fig. 5a).
s
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+,
: I ~

I \
I }
I \
I
I
I
I
I
I
I
I

Het frequentiespectrum van het gedemoduZeerde signaaZ
heeft een discreet karakter gekregen.

in de prakt i j k fig. 5a theoretisch fig. 5b

Hij verklaart ook, dat als de verschi Ifrequentie van zend- en ont

vangsignaal geen exact veelvoud is van f (zodat die frequentie dus
s

niet in het spectrum voorkomt !), dat dan de omhul lende van het spec-

trum een sincfunktie vormt (fig. 5b). Door de hoogste spectraal I ijn

als een benadering voor het hoofdmaximum van de sincfunktie te nemen

(waar de werkel ijke verschi Ifrequentie nl. zou moeten zitten) maken

we een principiele onnauwkeurigheid van maximaal : ~ t f in frequ~n-'
s

tieBepallng, dus in afstandsbepal ing (volgens (3)) :

LlR •••••••••...••••••...•••.••.••.•••••••.•.•.•.••.••...• ( 4 )
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Slenders (lit.1) heeft ook melding gemaakt van het frequentie-afhanke

I ijk gedrag van het bariumtitanaat (PXE-5) zend- en ontvongkristal.

Hierdoor is gedurende de frequentiezwaai de ampl itude van het uitge

zonden geluid niet konstant in grootte en daardoor is het uitgezonden

signaal niet aileen in frequentie gemoduleerd, maar ook in ampl itude.

Dit verschijnsel, dat ook bij het ontvangkristal optreedt, veroorzaakt

een aantal ongewenste bijverschijnselen. In het eerste hoofdstuk

wordt uitvoerig op deze problemen ingegaan en worden ook wegen aange

geven waarop zij onderdrukt cq. vermeden kunnen worden.
Een ander nadee I van het beschreven systeemTs-~ dat-de-afstands i nfor-

matie nogal moei I ijk uit het signaal te halen is. Hiervoor moet men

nl. de beschikking hebben over het frequentiespectrum van het uit

gangssignaal van de demodulator. Dit werd tot op heden verkregen met

behulp van een frequency analyser en een X-Y-recorder (zie fig. 5a).

Dit is helaas een zeer trage methode (kost enkele minuten) zodat ook

elke afstandsvariatie gedurende die meting (bijvoorbeeld ten gevolge

van variatie van de bloedvatdiameter door de polsgolf) volkomen ver

loren gaat. In hoofdstuk twee wordt een schakel ing beschreven, waar

mee het meest relevante deel van het frequentiespectrum ON-LINE be

paald kan worden en zichtbaar gemaakt op de beeldbuis van een scoop.

Hiermee kunnen variaties in de te meten afstanden tot 10 Hz goed ge

volgd worden.
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4. HOOFDSTUK 1.

Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, is het gedrag van de piezo

elektrische kristallen frequentie-afhankel ijk. Slenders (I it. 1) heeft

een admittantiediagram van een PXE-5 kristal opgenomen, waarvan fig. 6

een kopie is.

--+Re

".0

AdJnittantiediagr>am van een PXE'-5 kr>istal in water>.

fig. 6

Hierin is duidel ijk te zien, dat de admittantie Y van het kristal in

het bij frequentiemodulatie te gebruiken gebied (3-5 MHz) sterk van de

frequentie afhangt. Het gevolg hiervan is, dat gedurende de frequentie

zwaai de akoestische tri I ling van het kristal niet konstant van ampli

tude zal zijn. Dit effect treedt dan natuurl ijk in ons geval kwadra

tisch op, omdat ons signaal tweemaal een kristal passeert. Dit zou

allemaal nog niet zo erg zijn, ware het niet dat deze variatie in am-

pi itude invlo~d heeft op het frequentiespectrum, immers : de ampl itude

variatie is periodiek met f en is als een ampl itudemodulatie op het
s

signaal aanwezig. Aangezien de ampl itude van het uitgezondeh signaal

met f varieert, zal er over het gehele spectrum spectrumverbreding ops
treden, nl. hogere spectraal I ijnen rond de frequenties die er zijn van-

wege de reflekties. Ook in hat laagfrequente gebied van het spectrum
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zullen I ijnen ontstaan, waarvan de hoogte afhankel ijk is van de modu

latiediepte van het signaal.

Wat kunnen we nu doen om dit effect tegen te gaan? We hebben daartoe

de keus uit de volgende mogel ijkheden :

- een elektronische oplossing,

- het aanpakken van de misaanpassing van PXE-5 aan water,

- het zoeken naar een alternatief transducermateriaal.

Laten we deze drie mogel ijkheden eens wat nader beschouwen:

4.1.1. Een elektronische oplossing

Hieronder verstaan we het volgende

Het verloop van deomhul lende van het spanningssignaal over het zend

kristal is meetbaar en ziet er ongeveer als voigt uit (fig. 7)

t t(sec)

Ret verloop van de omhullende van het zendsignaal.

fig. 7

Indien men nu een versterker zou konstrueren, die het stuursignaal

voor het zendkristal zo zou versterken, dat het akoestische uitgangs

signaal konstant van amplitude zou zijn en men paste deze methode ook

toe bij het ontvangen signaal, dan zou men het storende effect kwijt

zijn. Dit komt neer op het verwezenl ijken van een fi Iter met de ver

eiste karakteristiek (zie fig. 8). Voor deze oplossing is door mij

niet gekozen, omdat men daarmee m.i. het probleem niet aan de basis

aanpakt. Men zou zich moeten afvragen :

Wat is de oorzaak van het zo sterk frequentie-afhankel ijke gedrag van
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deze piezo-elektrische kristal len.

r~::: ;;;;._,... ..._-..:_~ --
~

f(Hz)

- ------_._--- -- -_':-:_::-:-"..,-,,--...,-~_:::'.-._- -- - --------

~

f(Hz)

AmpZitudekarakteristiek van de
akoestische goZf en de voorgesteZde fiZterkarakteristiek.

fig. 8

De oorzaak van het frequentie-afhankel ijke gedrag van PXE-5 krista/

len in water is het grote verschi I in de akoestische impedantie :

waarinp.c

5
1.48.10

5
10.6 .10

p de d i chthe id van het mater iaa I Ckg/m3
)

c = de geluidssnelheid in het materiaal

Cm/s)

(glcm2sl 1
11I

)

I
(g/cm

2
sl :

Hierdoor treedt er resonantie op. De resonantiefrequentie is afhanke

I ijk van de dikte van het materiaal en wei zo, dat in vacuum de halve

golflengte gel ijk is aan de dikte van het transducermateriaal :

Ill) Zie tabe I I en Bi j J age 9.'.
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d •••••••••••••••••••••••••••••••• ( 5 )

met f de resonantiefrequentie inr
vacuum, (Hz) ,

A de golflengte, behorend bij
r

f r'
(m) ,

d de dikte van het kristal (m) .

Een tweede mogel ijke oplossing ligt hem dus in

4.1.2. Het aanpakken van de misaanpassing van PXE-5 aan water

Ais een transducer van PXE-5 gekoppeld wordt aan een lage impedantie,

zoals een vloeistof of een biologisch weefsel, is de bandbreedte

klein, in de orde van 2 of 3 %van f r , ten gevolge van de misaanpas

sing van de impedanties. Een grote bandbreedte is echter bij frequen

tiemodulatie zeer wensel ijk in verband met de frequentiezwaai die

verwerkt moet kunnen worden zonder ampl itudemodulatie. Om een brede

band te verkrijgen moet zo'n kristal akoestisch afgesloten zijn met een

reele impedantie die vergel ijkbaar in grootte is met die van de

transducer. Het is bekend, dat de effektieve waarde van de afsluit

impedantie verhoogd kan worden door middel van een kwart-Iambdaplaat.

Deze methode kan inderdaad enige bandbreedtevergroting veroorzaken,

maar de impedantie is komplex. Ook is het een bekende methode om de

transducer een backing te geven van een medium met een hoge impedantie.

Helaas is deze methode erg inefficient:

Aangezien de impedanties voor en achter de transducer mechanisch als

een serieschakel ing beschouwd mogen worden en de impedantie aan de

achterzijde het hoogst is, zal het grootste gedeelte van het akoesti

sche vermogen in de achterste impedantie gedissipeerd worden.

G.A. Alphonse (I it.2) beschrijft een methode, waarmee het mogel ijk

moet zijn om een bandbreedte van 75 %van f te verkrijgen. Volgens
r

de abstracts meent hij dit te kunnen doen door een koperen wig tussen

het kristal en de werkel ijke akoestische impedantie te plaatsen.

De hoek, die de wig maakt en de dikte van de wig worden zo gekozen,

dat de golven, die op de overgang wig-medium reflekteren, niet op de

transducer kunnen terugkeren. Onder deze omstandigheden is de effek-
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tieve afsluitimpedantie van de transducer gel ijk aan de akoestische

karakteristieke impedantie van de wig, onafhankelijk van de impedantie

van het medium. De optimistische verwachtingen gewekt in voornoemde

abstract konden door mij niet experimenteel worden geverifieerd als

gevolg van het nog niet in het bezit hebben van de publ icatie zelf.

Mogel ijk kan een toekomstige stagiair of afstudeerder hier nog onder

zoek aan verrichten.

4.1.3. Het zoeken naar een alternatief transducermateriaal

De ~ransducer, die we graag tot onze beschikking zouden wi I len hebben,

zou aan een aantal eisen moeten voldoen :

10 Hij zou geen resonantie moeten vertonen in water of hij zou een

groot vlak stuk in zijn impedantiekarakteristiek moeten vertonen.

20 Hij zou voldoende vermogen moeten kunnen omzetten en een voldoend

vlakke geluidsbundel moeten produceren (waarbij dan nog nader ge

specificeerd zou kunnen worden, wat we onder 'voldoende' moeten

verstaan).

30 Het liefst zou hij goedkoop moeten zijn.

Met deze voorwaarden op zak is gezocht in de I iteratuur en is een ma

teriaal gevonden, dat bijna een ideaal transducermateriaal voor ul

trageluidstoepassingen onder water genoemd mag worden. De naam van

het materiaal is : Poly Vinyl idene Fluoride, aangeduid met de letters

PVDF of PVF
2

. Na nader onderzoek is toch door mij afgezien van gebruik

van dit materiaal, omdat :

10 het nog niet mogel ijk was om fol ien te bemachtigen, die voldoende

elektrisch vermogen konden omzetten,

20 het verwerken van het materiaal tot een geschikte transducer bij

mlJ op enkele technologische en praktische problemen stuitte,

zoals het vinden van een geschikte I ijm, etc .•
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In de vo Igende paragraaf ga i k wat d i eper op di t materi aa lin en za I i k

aantonen, waarom dit materiaal voor ultrasone toepassingen onder water

zo uitermate geschikt is.

Tot voor kort werd aangenomen, dat piezo-elektriciteit aileen op zou

treden in kristal len. Ais zulke kristal len gerekt worden, ontstaat er

op het oppervlak een lading evenredig aan de uitgeoefende kracht en,

vica versa, deformeren ze I ineair in een aangelegd elektrisch veld.

Het belangrijkste voorbeeld van piezo-elektrische kristal len is quartz,

bekend door zijn vele ultrasone toepassingen, elektrische fi Iters en

de populaire quartz horloges.

Een geheel nieuw gezichtspunt werd geintroduceerd door Fukada (I it.3,

lit. 4, lit. 5 en I it. 6) en Wada (lit. 7), toen zij piezo-elektrici

teit ontdekten in een aantal biologische en synthetische polymeren,

die zeker geen kristal len zijn. Vreemd genoeg vertoonden 'gewone' ma

terialen als hout, beenderen en ook polypeptide falien piezo-elektri

sche konstanten die van dezelfde orde van grootte waren als die van

quartz. Deze piezo-elektrische materialen beloven een scala van in

teressante technische en medische toepassingen. Zo berust ook de stimu

latie van botgroei op de piezo-elektrische eigenschappen van beenderen.

De algemene interesse voor piezo-elektrische polymeren werd vooral ge

stimuleerd door de resultaten, die met sen bepaalde synthetische poly

meer verkregen waren: Poly Vinyl idene Fluoride. In 1969 kon Kawai

(I it. 8) aantonen, dat gerekte stroken PVF2 , als ze eerst verwarmd wer

den tot 900 C en daarna afgekoeld tot kamertemperatuur, terwijl ze zich

in een konstant DC-veld van 0,3 MV/cm bevinden, een 3- tot 5-maal ster

kere piezo-elektriciteit vertoonden dan kristal lein quartz. Hoewel de

onderzoekingen aan PVF
2

nog altijd doargaan, is de oorzaak van het ster

ke, bl ijvende piezo-elektrlsche effect (vooral ook in tegenstel I ing met

de in chemische opbouw vergel ijkbare polymeren polyethyleen (PE) en

teflon (PTFE), die slechts enkele minuten piezo-elektrisch bl ijven na

bovengenoemde behandel ing !) niet bekend.
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POLYETHYLEEN ePE)

POLYVINYLIDENE
FLUOR IDE ePVF2)~

TEFLON ePTFE)
o = waterstof
• = koo Istof
0= fluor

De struktuur van PVF2 vergeLeken met poLyethyLeen en tefLon.
(Lit. 9)

fig. 9

Om de vermoedens, die bij mij leefden over de gunstige eigenschappen

van PVF
2

voor transducertoepassingen te bevestigen, heb ik een admit

tantiediagram opgenomen van een 30 pm dikke fol ie PVF2 , hetgeen weer

gegeven wordt in fig. 10.

II U

as

MHz
~

------..~Re

Admittantiediagram van een 30 11m dikke folie PVF2in water.

fig. 10
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Indien we dit admittantiediagram vergel ijken met dat van PXE-5, dan is

reeds gauw in te zien, dat PXE-5 veel smalbandiger Is dan PVF
2

(dat

scheelt ongeveer een faktor 3 in bandbreedte). Helaas I igt de resonan

tiefrequentie van het PVFZ-fol ie wat aan de hoge kant (voor 30 pm onge

veer bij 30 MHz). Tijdens mijn afstudeerperiode is het niet mogel Ijk

gebleken om dikkere PVF2-fi Imen te bemachtigen (\ it. 13). Er bestaan

echter ook fol ien van 100 pm dikte, die dus een resonantiefrequentie

hebben van 10 MHz. Door twee van zulke fi Imen op elkaar te 1ijmen met

een geleidende epoxylijm is het mogel ijk om ten eerste de resonantiefre

quentie met een faktor twee te verlagen en ten tweede om een tweemaal

zo groot akoestisch vermogen te leveren. Oat was namel ijk de bottle

neck tijgens mijn waarnemingen. Het akoestische vermogen door PVF2
uitgestraald (in diktetri I I ing) was vele malen kleiner dan bij PXE-5

(zie tabel 1). Dit betekent in ons concrete geval, dat de signaal/

ruisverhoudlng erg slecht wordt, zodat de reflektie bijna verdwijnt in

de achtergrondruis. Daardoor was een 'niet-geheel-vlakke' reflektor al

niet meer te detekteren.

Door zijn flexibi I iteit zijn er voor PVFZ een aantal toepassingen moge

lijk, die nog niet eerder met piezo-elektrische kristal len (die uiter

aard nlet buigzaam zijn, maar daarentegen zeer bros) mogel ijk waren.

Zo maakt H. Sussner (lit. 10) melding van een aantal interessante toe

passingen, zoals de zgn. 'elastocardiometer'. Dit is een lange band

PVF2, die hij om de borst van een proefpatient heeft bevestigd en waar

mee hij de verandering van de omvang van de borstkas t.g.v. de ademha

I ing of de harts lag kan meten. De optredende piezo-elektrische span

ningen lagen in de orde van enkele volten en konden direct door een

schrijver geregistreerd worden.

Ook maken Tamura, M et al (lit. 11) melding van toepassingen op audio

gebied zoals microfoons, tweeters. koptelefoons en pick-upelementen.

De Marconi Review (I it. 12) maakt melding van interessante toepassingen

zoals aanraakschakelaars, terwijl zij ook een beschrijving geven hoe

een eenvoudige onderwater-ultrageluidstransducer geconstrueerd zou kun

nen worden.

Ter kompletering van deze beschouwing voigt een tabel, waarin PVF2 ,

quartz, barium-titanaat en PXE-5 met elkaar vergeleken worden
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d33
E P c p.e

. 10- 12 C/N g/cm3 m/s .105 g2
2cm .s

PVF
2 3.5-7 11 1. 76 2050 3.6

Quartz 2.3 4.52 2.65 5600 14.8

BaTi03 190 1260 5.7 2200 ( ? ) 12.5

PXE-5 356 830 7.6 1400 10.6

I

Tabel I. Transducereigenschappen van PVF2 vergeleken met de tot nu

toe toegepaste piezo-elektrische stoffen (gedeeltel ijk naar

H. Sussner (I it. 10). (de (?) is een toevoeging van mij :

deze grootte is in overeenstemming met I it. 15 doch wijkt +

een factor 2 af van lit. 14, biz. 125, waar gesproken wordt

over 5000 m/s).

Coneluderend zou ik wi I len stel len, dat het frequentie-afhankel ijke

gedrag van PVF2 t.o.v. PXE-5 voor onze toepassing aanzienlijk gunsti

ger is, zodat, indien een dergel ijke transducer commercieel ter beschik

king komt, hij een essentiele verbetering in de afstandsbepal ing zou

betekenen, alhoewel het geringe akoestische vermogen toch wei tot be

perkingen kan lei den.
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5. HOOFD5TUK 5.

5. 1. rriQ~i2§~§~~~rij~lQ9_~~Q_2§_Q~:bl~~_~i9Q~~1~§r~§r~iQ9_!~E~~~

2§_2i~~§!§rQ§2~llQ9'

Het signaal f(t,w) (zie fig. 11), dat na demodulatie en filtering uit

het signaal op het ontvangkristal is verkregen, bevat informatie over

de afstand kristal-reflekterende wand. Deze informatie, die in het

frequentiespectrum zit opgeborgen, wi I len we op het scherm van de

scoop zichtbaar maken. Dit gaan we alsvolgt doen : (fig. 11)

We verschuiven een gedeelte uit het spectrum (bijv. in ons geval een

band met een breedte van 750 Hz, deze bevat 15 spectraal I ijnen) naar

het laagfrequente gebied van het spectrum m.b.v. enkelzijbanddemodula

tie. Daar wordt het 5 i gnaa I para I Ieli n een 15-ta I bandf i Iters ge

stopt, waarvan de centrale frequenties zo I iggen, dat elk fi Iter pre

eies een I ijn uit dat stukje spectrum I icht. De uitgangsspanningen

van deze fi Iters worden gel ijkgericht en afgevlakt, zodat er 15 gel ijk

spanningen ontstaan, waarvan de hoogten evenredig zijn met de hoogten

van de 15 oorspronkel ijke spectraall ijnen uit het spectrum (fig. 12a ,b).

Nu kunnen we zo, door tel kens met een 500 Hz hogere frequentie te de

moduleren, een volgend gedeelte uit het spectrum bekijken en op die

manier de plaats van een bloedvat opsporen.

Zoln gedeelte uit het spectrum wi I len we weergeven op de scoop en wei

zodanig, dat het op de juiste plaats staat, wanneer we aannemen, dat de

totale X-as de frequentie-as van 0-4000 Hz voorstelt. (fig. 12a ,c).

Di t doen we a Is vo Igt : (z ie fig. 11)

De discriminator verkrijgt van de deler informatie over de demodulatie

frequentie van de bovenzljbanddemodulator. Hij start de tijdbasis van

de scoop, waarop voor al Ie 80 spectraal I ijnen plaats is gereserveerd.

Indien de tijdbasis op de plaats is "aangekorrien" waar in het spectrum

de demodulatiefrequentie staat, start de discriminator de schakelaar

5, die de 15 spectraal I ijnen naast elkaar (na elkaar) op het scherm

zet (fig. 12c ) en schrijft daarna de X-as tot het eind. Daarna springt

de tijdbasis terug en herhaalt de cyclus zich weer. Dtt gebeurt dan

met een frequentie van minimaal 50 Hz. Op deze wijze is het mogel ijk
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om een wi I lekeurig gedeelte uit het spectrum op het scherm van de scoop

weer te geven. Aangezien de afstand kristal-reflekterende wand recht

evenredig is met de frequentieverschuiving tussen zend- en ontvangkris

tal, is het mogel ijk om langs de X-as een plaatsas i .p.v. een frequen

tie-as te denken. Hiermee is dus direct een plaatsindicatie voor de

bloedvatwand verkregen (zie fig. 12c).

5.2. De osci I lator.

Ten einde er voor te zorgen een in frequentie stabiele schakel ing te

verkrijgen, worden al Ie benodigde frequenties (behalve de draaggolf

frequentie voor de V.C.O.) uit een osci I lator door del ing verkregen.

Dit heeft het voordeel, dat indien deze primaire osci I lator 1 %in fre

quentie zou toenemen, waardoor f 1 %in frequentie toeneemt, ook de
5

demodulatiefrequenties al Ie 1 %in frequentie toenemen, zodat de be-

zwaren van een frequentiedrift die eerder genoemd zijn, hier niet kun

nen optreden.

Ais we om de 10 spectraal I ijnen wi I len kunnen demoduleren, d. i. om de

500 Ht, dan moeten we de beschikking hebben over de frequenties 0, 500,

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 en 3500 Hz. Dan zal de osci I latorfrequen

tie tenminste het kleinste gemene veelvoud van deze frequenties moeten

bedragen (wi I len we door del ing deze frequenties weer terug kunnen

krijgen !). Dit is dan in ens geval : 24 .3.54.7 210.000 Hz. Zouden

we om de 5 spectraal I ijnen wi I len demoduleren, dan neemt het k.g.v.

van die frequenties onmiddel ijk schrikbarend toe nl. tot 90090000 Hz.

Maken we de stappen echter groter dan 10 spectraal lijnen, dan wo,dt het

k.g.v., dus de osci I latorfrequentie, wei een stuk lager, maar dan wo,dt

het fi Iteren in de hogere frequenties (zie paragraaf 5.3) weer moei

lijker. Ais kompromis tussen deze twee is voor stappen van 10 spec

traal lijnen gekozen.

In de bovenzijbanddemodulator veri iezen we nog een faktor 4 in frequen

tie bij het maken van twee 900 t.o.v. elkaar verschoven signalen. Dit

betekent dan, dat de primaire osci I lator met een faktor 4 moet worden

opgehoogd. AI met al resulteert dit in een osci I latorfrequentie van
34 x 210.10 = 840 kHz.
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Om de acht frequenties te maken, die we nodig hebben voor de bovenzij

banddemodulator, is gebruik gemaakt van een "programmable divide-by

'N' counter". Dit Ie deelt een aangeboden clockfrequentie door een

extern programmeerbaar getal N door tel kens N-1 positieve blokken te

onderdrukken en de N-de door te laten (3 = N = 15999) (zie fig. 13 voor

N = 3).

____....J' ----Jr --'

clock

clock/3

Het in- en uitgangssignaal van de deler bij N=3.
fig. 13

Zo'n asymmetrfsch signaal wordt toegevoerd aan een circuit, dat hier

uit eerst een symmetrisch signaal maakt en er daarna twee signalen van

maakt, die 900 t.o.v. elkaar verschoven zijn (fig. 14).

J

De ; t.o.v. elkaar verschoven demodulatiesignalen.
fig. 14

[OS
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Deze twee laatste signalen worden gebruikt om de twee vermenigvuldigers

in de S.Z.B.-demodulator te schake len. Ze zijn echter wei een faktor 4

lager in frequentie dan het aangeboden clocksignaal (zie par. 5.2).

Het programmeren van de N-deler geschledt m.b.v. een diodematrix, die

aangestuurd wordt door een S.C.D.-tel ler, gevolgd door een B.C.D.-DEC.

omzetter. Elke druk op knop K (zie fig. 16) levert een positief gaande

flank, die teller T, sen ophoogt, zodat een andere 'N' wordt geprogram

meerd en de bijbehorende frequentie uit de deler komt. De matrix is zo

geprogrammeerd, dat op deze manier de acht benodigde demodulatiefre

quenties t.w. 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 en 3500 Hz gemaakt

kunnen worden.

N.B. Omdat de eerste demodulatiefrequentie 0 Hz bedraagt (die natuur

I ijk niet door del ing te maken is !), is m.b.v. een ana loge scha

kelaar ervoor gezorgd, dat het te onderzoeken signaal niet in

de demodulator terecht komt, maar rechtstreeks in de fi Iters ge

stuurd wordt.

am uit de clock van 840 kHz een zaagtand van 50 Hz te maken om de V.C.O.

te sturen, wordt hij eerst door 16800 gedeeld. Van dit blokvormig

signaal wordt dan een zaagtandvormig signaal gemaakt vol gens onderstaand

schema (f ig. 15).

IN

4059

~ 8400

0,08

VoCoOo

"gain"

II
zendkrillal

Schema van de zaagtandgenerator die de v.c.o. stuurt.

fig. 15
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De bovenzijbanddemodulator (in het vervolg S.Z.S.-demodulator

is gereal iseerd zoals in fig. 17 schematisch is weergegeven.

detai Is wordt verwezen naar bijlage IV.

genoemd)

Voor de

in x

x

cos4Wt

.. cp .

..cp+ ~ .
lase
draaier

uit

De bovenzijbanddemoduZator.

fig. 17

Er is gekozen voor enkelzijbanddemodulatie i .p.v. dubbelzijbanddemodu

latie, omdat anders de spectraal I ijnen die lager dan wd (de demodulatie

frequentie) op de w-as staan, na demodulatie, bij de I ijnen die hoger

dan w
d

stonden, worden opgeteld. Immers bij dubbelzijbanddemodulatie

geldt :

- voor de bovenzijband

cos(2U)d+PW )t + cos(pw t) = cos pw t + ......
5 S S

met p = 1,2,3... Dit z i j n de spectraa I I i j nen die we

willen zien.

- maar voor de benedenzijband (voor q = 1,2,3 ... ) :

cosq w t + ..•...
s
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dus voor p=q val len tel kens twee spectraal I ijnen over

elkaar heen.

Indien we echter bovenzijbanddemodulatie toepassen vol gens bovenstaand

schema, dan geldt :

- voor bovenzijbandsignalen :

2sin(wd+pws)t.sinit=cospwst - cos(2wd+pws)t en

2sin(wd+pws)t.coswdt=sin(pwst)+sin(2wd+pws)t , zodat na de

900 fasedraaier geldt (p=1,2,3 ... )

COSPl~)t-cos(2wd+pw )t ens s
cosPlvt+cos(2wd+pw )t, hetgeen na optell ing precies 2cospwt oplevert.s s s

- voor benedenzijbandsignalen geldt echter : (q=1,2,3",)

2sin(~~-q~~)t.sin~~t=cos(-q~~t)-cos(2~~-q~~)ten

2s in «(J)d -q l'~ )t . cos (~~ t=s in (2(vd-q Ws )t+s in (-q Ws )t, hetgeen na de

900 fasedraaier oplevert : cos(2wd-qw )t-cosqw t, zodat na optellens s
er niets meer overbl ijft.

5.5. De discriminator.

Zoals beschreven, kan men met de enkelzijbanddemodulator en de 15 band

fi Iters tel kens elkaar gedeeltel ijk overlappende groepjes van 15 spec

traal I ijnen uit het spectrum' I ichten' en de hoogte van elk der I ijnen

bepalen door meting van de uitgangsspanning van de fi Iters.

Om het spectrum zichtbaar te maken op het beeldscherm van een osci 110

scoop Is als voigt te werk gegaan:

De tijdbasis van de scoop (die een frequentie heeft van 1/80 van de

clockfrequentie) stelt de frequentie-as voor van het weer te geven

spectrum, waarop 80 lijnen naast elkaar kunnen staan. De spectraal-

I ijnen zul len niet als I ijnen worden gerepresenteerd,maar het spectrum
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wordt in de vorm van een histogram afgebeeld.

Stel nu, dat het signaal fCt,w) Czie blokschema fig. 16) rechtstreeks

in de 15 fi Iters wordt gestopt. We krijgen dan de beschikking over 15

gelijkspannlngen, die, als ze naast elkaar op de scoop gezet worden, de

eerste 15 spectraal I ijnen van het spectrum vertegenwoordigen.

We zouden dit als voigt kunnen doen :

In de tijd dat de elektronenstraal van de osci I loscoop de tijdbasis

schrijft, telt een binaire teller CT
2

) van 1 tot 80 Cm.a.w. we doen

alsof de clock periodiek is om de 80 pulsen). Deze teller stuurt de

mUltiplexer/demultiplexer, die, als voornoemde teller van 1 tot 15 telt,

de uitgangen van de 15 fi Iters een voor een met zijn uitgang verbindt.

Deze uitgang zit rechtstreeks op de Y-ingang van de scoop aangesloten

(zie fig. 18).

1 2 3 04 5 . . . . .... 1415

teller 1- 80

tijdbasis
vaor
.eaap

\/1../V
x y

Mogelijke instrumentatie voor de representatie van de
eerste 15 spectraallijnen.

fig. 18
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Telt de teller verder (16 tot 80), dan is de uitgang van de demulti

plexer 0 en wordt de tijdbasis weergegeven. Bijvoorbeeld zoals in

fig. 19.

Representatie van de eerste 15 Zijnen.

fig. 19

Hebben we echter het te verwerken signaal eerst in de enkelzijbanddemo

dulator over bijv. 1500 Hz verschoven, dan moeten we ook de plaatsing

op het scherm 30 I ijnen verschuiven, dus zoals in fig. 20.

Representatie van de Zijnen 31 - 45.

fig. 20

Omdat dit verschuiven met de schakel ing uit fig. 18 niet zonder meer

te verwezenl ijken is, is een hulpschakel ing bedacht : de discriminator

(zie fig. 21). We hebben 8 mogel ijke frequenties voor de E.Z.B.-demo

dulator, dus ook 8 mogel ijke beginplaatsen om het groepje van 15 spec

traal I ijnen op het scherm te zetten (nl. om de 500 Hz d.i. om de 10

spectraallljnen). Aangezlen elke posltlefgaande flank van het clock

slgnaal een IIJn kan doorschakelen, wordt er dus om de 10 flanken een

I ijn doorgeschakeld, die de frequentie heeft van een demodulatiefre

quentie. Door nu de clock door 10 te delen (0 1) is een signaal ver

kregen, waarvan elke positiefgaande flank een tijdstip aangeeft, waar-
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op met het uitschrijven van de 15 lijnen begonnenkan worden. Om het

nu mogel ijk te maken een van deze a mogel ijke beginplaatsen te selek

teren, wordt dit door 10 gedeelde clocksignaal in een a-counter (T
2

)

gestopt, die op zijn beurt een B.C.D.-DEC.-omzetter (0
1

) stuurt. De

a uitgangen worden nu een voor een hoog en met een demultLplexer (M 1)

kan gekozen worden welke doorgeschakeld wordt. Dit signaal wordt ge

bruikt om de 16-counter (T3 ) te starten die op zlJn beurt de demulti

plexer (M2 ) stuurt en er voor zorgt dat de 15 ingangen na elkaar met

de uitgang doorverbonden worden. (Aangezien het startsignaal voor de

teller slechts gedurende 10 clockpulsen positief is, is een D-Flip-

Flop tussengeschakeld, die een '1' afgeeft, totdat de teller (T3 ) tot

16 heeft geteld en de fl ip-flop via een AND-poort gereset wordt.)

Deze uitgang is met de Y-ingang van de scoop verbonden. Door nu de

keuze van het begintijdstip van uitschrijven simultaan te laten ge

schieden met de keuze van de demodulatiefrequentie voor de E.Z.B.-de

modulator is een systeem verkregen, waarmee d.m.v. een drukschakelaar

zowel het patroon op het beeldscherm verschoven wordt, alsmede de bij

behorende spectraal I ijnen op dat moment automatisch uitgeschreven wordt.

Een schoonheidsfoutje zou ontstaan bij demodulatie met 3500 Hz. Er is

dan nl. op de tijdbasis nog slechts plaats voor 10 spectraal I ijnen,

terwijl er 15 I ijnen (3550-4250 Hz) beschlkbaar zouden zljn. Om te

voorkomen dat deze lijnen dan ten onrechte aan het begin van de X-as

op de plaats van de eerste vljf I ijnen worden afgebeeld, wordt de 16

teller in dat geval al na 10 lijnen gereset.
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tijdbasis

45204017

L _

I--_----o y

18-kana8Is
multiplexer

Principeschema van de discriminator t.b.v. de p"laatsing van de
afstandsinformatie op de X-as van de scoop.

fig. 21
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6. SLOTBESCHOUWING.

~t sig~aalverwerkingssysteem, zoals dat in het vorige hoofdstuk be

schreven werd, is bruikbaar voor metingen tot een diepte van 37 mm.

gerekend vanaf de transducer. Dit komt overeen met 80 spectraal I ijnen.

Dieper liggende gedeelten kunnen op eenvoudige wijze door B.Z.B.-demo

dulatie met 4000, 8000 Hz etc. over de frequentie-as verschoven worden

naar het gebied van 0 - 4000 Hz, waar ze met het in dit rapport beschre

ven systeem geanalyseerd kunnen worden.

Met het groepje van 15 bandfi Iters wordt een gebiedje van 7.4 mm. be

keken. Mocht dit te weinig zijn om zowel voor- als achterwand van het

te onderzoeken bloedvat te detekteren, dan moet het systeem uitgebreid

worden met een tweede groepje van 15 bandfi Iters dat onafhankel ijk van

het eerste groepje over de frequentie-as verschoven kan worden. Op

die manier kunnen voor- en achterwand appart gedetekteerd worden: de

voorwand met het eerste groepje, de achterwand met het tweede groepje.

~t signaalverwerkingssysteem, zoals dat gedurende de afstudeerperiode

ontwikkeld is, is door mij in proefopstel ling gereal iseerd. Echter

met die beperking, dat ik slechts de vier buitenste bandfi Iters heb

gereal iseerd (t.w. die bij 50, 100, 700 en 750 Hz). Ook heb ik gebruik

gemaakt van dubbelzijbanddemodulatie i .v.m. de eenvoud van instrumenta

tie. Alhoewel dit onzekerheid introduceert over de werkel ijke plaats

van de reflekties op de frequentie-as, doet deze beperking aan het wer

kel ijke systeem niets af.

Hat systeem, zoals dat door mij gebouwd is, funktioneert uitstekend.

Doordat de frequentie waarmee de uitgangen van de 15 bandfi Iters worden

afgescanned wi I lekeurig gekozen kan worden, is de informatie die op de

scoop wordt gepresenteerd werkel ijk REAL TIME. In mijn opstel ling I iep

de tijdbasis met een frequentie van 5000 Hz. Dit betekent, dat totaal

40 sec.nodig is om al Ie 15 fi Iters uit te lezen. Aangezien slechts
,

variaties tot 10 Hz goed doorgelaten worden, blijkt hieruit, dat een

hold-circuit voor de uitgangen van de bandfi Iters (om er voor te zor

gen, dat de gerepresenteerde informatie op een moment verkregen is)

hier niet nodig is.
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In de toekomst zal nog aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen

van de frequentie-afhankel ijkheid van de demping van geluid in een me

dium. Hbe groter immers de frequentiezwaai van de V.C.O., hoe sterker

dit effekt optreedt.

Indien het signaalanalysesysteem eenmaal vol ledig gereal iseerd is,

zul len metingen in vivo moeten aantonen of de resultaten van de expe

rimenten in vitro zonder meer op de werkel ijkheid zul len mogen worden

toegepast.
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7. LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN.

V.C.O.

z

o

T

c

R

dF/dt

~oltage ~ontrol led ~sci I lator.

= de momentane hoekfrequentie op de zender = 2nf .
z

= de momentane hoekfrequentie op de ontvanger = 2nf .
o

de tijd, die een geluidsgolf nodig heeft om de weg zender

reflektor-ontvanger te doorlopen de looptijd (s).

= de geluidssnelheid in het medium (m/s).

de afstand kristal len - reflektor (m).

de stei Iheid van de frequentiezwaai (1/s 2 ).

dF of.1F

PXE-5

=

=

=

de frequentiezwaai (Hz) = f h- f~.

de hoogst uitgezonden frequentie (Hz).

de laagst uitgezonden frequentie (Hz).

de frequentie van de zaagtandgenerator (Hz) ~w =2nf •----..- s s

een piezo-elektrisch materiaal, waaruit de zender en ont

vanger gefabriceerd zijn (PHILIPS).

Y

T =

D= E. E

E

de admittantie = liZ.

de akoestische impedantie van het medium (kg/m2.s).

de soortelljke dichtheid van de stof (kg/m3 ).

de piezo-elektrische konstante = ~ (C/N).

de dielektrische verschuiving (C/m2 ).

de toegepaste mechanische rek (N/m2 ).

de dielektrische konstante van het medium (Farad/m).

de dielektrische verschuiving (C/m2 ).

de veldsterkte (Vim).
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9. 1. gl~~!~~i~L_9~1~19~2~~1~~1~_~~_~~~~~!~~12!1~~~_1~Q~9~~!1~_~~~_~1~~~2~

~~~1_~~~~~~~~~9~_2!~ii~~·

a) Vaste stoffen Dichtheid Geluidssnelheid Karak.lmpedantle............. (g/cm3 ) .105 (m/s) . 1O~ (g/cmL • s )

Aluminium 2.7 6.3 1.7

Messing 8.5 4.2 3.6

Koper 8.9 4.6 4. 1

Ijzer 7.7 4.35 3.35

Lood 11.3 2.2 2.5

Nikkel 8.8 6.5 4.9

Zi Iver 10.5 3.7 3.9

EEton 2.6 3. 1 0.81

Ijs 0.92 3.2 0.29

Glas 2.4 5.4 1.3

Kurk 0.24 0.50 0.012

Eikenhout 00.72 4. 1 0.295

Rubber (hard) 1.1 1.45 O. 16

Rub ber (zacht) 0.95 0.07 0.007

b) Vloeistoffen............

Water 0.998 1.48 1.48

Zeewater 1.0234 1.50 1.535

Alcohol 0.79 1. 17 0.92

Kwi k 13.6 1.45 19.7

Terpentine 0.87 1.33 1. 15

Glycerine 1.26 1. 92 2.4
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c) Gassen (00 C) Dichtheid Ge lui dss ne Ihe i d Karak.lmpedantie...... (g/cm3 ) . 104 (m/s) .106 (g/cm2 .s)
.10-3

Lucht 1.239 3.316 42.8

O2 1.43 3. 14 45.0

CO" 1. 98 1.304 51.0
1.-

H2
0.09 1.455 11.5

Stoom ( 1OOoC) 0.6 1.324 28.5

Overgenomen uit "Krinsler and Frey, 'Fundamentals of Acoustics' Wi ley,

K29 A.L. (ApendixL"

Omdat we 15 bandfi Iters nodig hebben met een(bij de hogere frequenties)

nogal hoge 0 (i .v.m. de vereiste bandbreedte) is gekozen voor actieve

fi !ters. Hierbij is uitgegaan van de fi Iterrecepten, zoals die worden

gegeven in het NATIONAL LINEAR APPLICATION Handbook, biz. AN-72-15 etc.).

9.2.1. Actief bandfi Iter met een versterker :

Bij lage frequenties, lage versterking en lage 0 (~ 10) kan een

enkele versterker worden gebruikt. loIn schema met een versterker

is weergegeven in fig. 1. De ontwikkelprocedure is als voigt:

Gegeven

Gevraagd

Neem nu C1=C2 en kies een geschikte beginwaarde.

Dan R
1

0 R3
20

H .U) ,C
1 w

o
,C

1o 0

R2
0 en R4 2R3'

(202_ HLw,C 1o 0
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in

out

Actief bandfiZter met een versterker.

fig. 1

9.2.2. Actief bandfi Iter met twee versterkers

Indien echter een grotere 0 vereist is (tussen 10 en 50) en een gro

tere versterking.zijn twee versterkers vereist. Dit circuit wordt

weergegeven in fig. 2. Er worden maar twee condensatoren gebruikt.

De schakel ing is gel ijk aan de vorige.al leen is er een versterker

toegevoegd om de terugkoppel ing te verhogen om zodoende de respons

karakteristiek te verbeteren. De weerstanden R5 en RS worden gebruikt
+om de uitgangsspanning van de versterkers op V /2 te biassen. Weer

wordt R5=2R4 gekozen en RS moet gekozen worden als R6 en R7 vaste

waarden hebben.

De procedure is als voigt

Gegeven 0 en fo
Gevraagd R1 door R7 en C1 en C2.

Neem C1 = C2 en kies een geschikte beginwaarde en kies een waarde

voor K om de spreiding in componentwaarden te verminderen (1 <K 10;10).

Dan R
1 R

4
= R 0 R3

R
1=

woC
1

6 2o -1-2/K+1/KO

R2
KO en R7 KR 1R1. (20-1 ) I

met H 02. K.
0
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in

out

Actief bandfiZter met twee versterkers.

fig. 2

9.2.3. De gelijkrichter

Omdat we de ampl itude van het uitgangssignaal van de fi Iter continu

wi I len kunnen bekijken, wordt elk bandfi Iter gevolgd door een drem

pel loze dubbelzijdige gelijkrichter, waarvan de uitgangsspanning via

een condensator afgevlakt wordt,(zie fig. 3). Dit afvlakcircuit is

zodanig gedimensioneerd, dat frequenties van 10 Hz en lager goed ge

volgd worden.

De drempeZZoze geZijkrichter met afvZakking.

fig. 3



Print Lay-out van een bandfilter gevolgd door een
gelijkriahter met afvlakking.
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Vol gens het fi Iterrecept, is het mogel ijk om een bandfi Iter te bereke

nen bij gegeven f , H en O. Nu is in ons geval de 0 onbekend, maar
o 0

we weten, dat we bij elk der fi Iters 10 Hz ampl itudevariatie goed wi l-

Ien kunnen vol gen. Dit geeft dan als eis, dat elk der fi Iters een

bandbreedte heeft van 20~. Nu kunnen we een verband aangeven dat

bestaat tussen de 0 en de bandbreedte.

Stel een serie-resonantiekring.

1 ,2
w oLc 8

Stel nu ~ = n, dan is
(Ab

Z = R + j (wL __1_)
wC

_2 2 1 2
ILI= R +(w Un - -))

o n

zodat Ii

met wo
(_1_)!

L.C

Nu neemt Izi met een faktor V2

Bij resonantie geldt

n
dus als 0 = ~2--

n -

n -
n

0, zodat Ii

toe als

w Lo
R

Nu is n + ~w = 1 + b, zodat 0
Wo

Geldt nu b«l, dan o =
l+b
2b ofwe I 2M.0

2M

f + ~fo

2f f
(Bandbreedte)= _o_~~ (1 )

20-1 0

Geldt echter b«l niet, dan is eenvoudig in te zien, dat dan geldt

2b 1 2«1 _1_)! _ 1)
= ~o+

+
2

40. 1--'
zodat 2M Q 2f ('/.( 1 + -2) - 1)

o 4Q
(2)
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Hieruit voigt nu, dat we al Ie fi Iters eenzelfde bandbreedte kunnen ge

ven (20 Hz),

Indien we via deze verge I ijkingen de waarden van de Q's berekenen bij

~f = 10 Hl, dan vinden we de volgende waarden :

f o

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

Q IVO Igens (1)1

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

Q lvolgens (2)/

+. 2.7

+ 5.05

Gezien de zeer geringe afwljking die Q Ivolgens (1)/ van de ware Q

lvolgens (2)1 heeft, is altijd met de Q Ivolgens (1)/ gewerkt.

9.4. 1. Ana loog :

Zaalberg-van Zelst (I it. 18) heeft een methode ontwikkeld, waarbij

het mogel ijk is door middel van RC-netwerken een nagenoeg konstante

fasedraaiTng te real iseren over een brede frequentieband.

ret principe hiervan is als voigt
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In fig. 4 zien we het faseverloop aan de uitgang van een RC-sectie,

terwijl aan de ingang het in fase te verschuiven signaal en de inver

se daarvan worden aangeboden.

'P
7T ------------------_

'P = 2 arctan w RC

---+ w

FaseverZoop aan de uitgang van een RC-seatie.

fig. 4

Gebruiken we twee RC-secties met verschi I lende RC-tijden, dan krij

gen we de situatie als in fig. 5.

tp
7T---- ----- - ---- ------ - - - ---- - --- ._. _..-----:::;;:--:.-.-.-,.-.--- - - -

.'

FaseverZoop aan de uitgang van twee RC-seaties
met versahiZZende RC-tijden.

fig. 5
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Door nu n-secties in serie te gebruiken met verschi I lende RC-tijden,

krijgen we de situatie van fig. 6.

IJIt n----------=--=---===------

IJIt ~
------------- --

7['

w ..

<D
7'l"f2··_""""'~--' .......~~~~__,_.· _. __ .. _. __ .•.

ill ..

Faseverloop van n RC-secties in serie.

fig. 6

Er ontstaat over een breed frequentiegebied een nagenoeg konstante

fasedraaiing met een kleine rimpel daarop.

De diverse RC-secties mogen elkaar niet beinvloeden en worden d.m.v.

spanningsvolgers aan elkaar gekoppeld.

J.W.M. van Schaik (I it. 17) heeft de diverse RC-tijden berekend voor

een fasedraaler "met een konstante fasedraaiing van 900
~ 0,50 over

een frequentiegebied van 60 tot 6000 Hz. De door hem berekende waar-

den zijn :

RC
1 0,19289 .10-2 (sec. ) RC' 0,36477 .10-4 (sec. )

.10-4 1
.10-3RC

2 0,84237 ( " ) RC ' 0,83528 ( " )

.10-4 2
.10-2RC

3
0,10167 ( " ) RC' 0,69206 ( " )

.10-3 3
.10-3RC4 0,37834 ( " ) RC' 0,18166 ( " )

4

Omdat het van groot belang is dat de eenmaal ingestelde waarden van

de RC-trappen niet verlopen, is gebruik gemaakt van stabiele komponen

ten t.w. metaalfi Imweerstanden en poly-carbonaat-fi 1m kondensatoren.
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9.4.2. 0 i 9 i taa I :

Voor de digitale 90
0
-fasedraaier uit de ~ven~ij~and demodulator is

gebruik gemaakt van het Ie 4520. Hierin zitten twee binaire tellers.

Op de clockingang van teller 1 wordt een clock gezet(poot 1). Op de

01-uitgang staat dan het door twee gedeelde signaal. Op de 02-uit

gang staat het door 4 gedeelde signaal dat echter van teken wisselt

op de negatief-gaande flanken van 01' Hat signaal dat op 01 staat

wordt ook op de clockingang van teller twee gezet (post 9). Op de

0l-uitgang van teller twee staat nu een signaal dat omspringt op de

positief-gaande flanken van zijn ingangssignaal (de blokvorm van 01

van teller 1). Hiermee zlJn twee signalen verkregen, die gel ijk in

frequentie zijn, maar 900 in fase ten opzichte van elkaar verschoven

! i ggen.

--------------- clock teller 1

°1 teller 1

= clock te I Ier 2

02 te I Ier 1

02 te I Ier 2

De twee 900 t.o.v. eZkaar verschoven signaZen
t.b.v. de B.Z.B.-demoduZator.

fig. 7
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