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Summary

This report describes a system to measure intensities of

ultrasound at frequencios of 1 - 10 Me/sec.

First a survey is given of tlw theoretical aspects of sound

and ultrasound.

This is followed by a description of some measuring methods

already known.

After a short discussion of the acoustical prop<3rties of the

. human body, the develloped system is described.The method

is based on the measurement of radiation pressure. To avoid

friction and stiction effncts, pixie strain gauc;es are used.

With pixies it.is possible to convert pressure into an elec

trical signal directly.

The described system is able to measure sound intensities
. ?

down to 0,01 H/cm~.
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1. Inleiding.

Bij het meten van bloedflow met de doppler-bloedsnelheids

meter worden twee elektro-akoustische transducers naast elkaar

op het lichaam van de patient geplaatst. De ene transducer

zendt een ultrasoon akoustisch signaal uit, dat door de bloed

lichaampjes weerkaatst wordt en vervolgens gedeeltelijk door

de andere transducer lvord t opgevangen. Ui t het on tvan~"en sig

naal zijn conclusies te trekken met betrekking tot de bloed

snelheid.

Ren van de problemell van dit systeem is , dat men nog niet

weet hoeveel al(Ollstisch vermogen door de zendtransducer in

het lichaam van de patient c;estuurd lvordt. Hanneer di:t vermo

gen te groot is zullen schaclalijke gevolgen kUlln(~n ontstaan.

Een berekening van het vermogen uit het ingestuurde elektrisch

verrnogen en het rendelllcnt van de elektro-akoustische omzettint,

blijkt niet mogelijk door !let ontbreken van betrouwbare c;ege

vens over dat rendement.

Doel van dit onderzoek is geweest het direct ml~ten van het

afgegeven akoustische ',i"Wogan van de transdUcl~r en dus van

de akoustische intensiteit, die in het lichac:ua van de patient

gestuurd wordt.
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TToofdstuk 1. Geluidstheoriej samenvatting.

§ 1.1. De eolfvere~lijkine.

Geluidsgolven zijn verstoringen van de druk Pt(x,y,z,t) en

daardoor van de dichtheid f't(x,y,z,t) van een uediull1. De be

waging van de materie ten gevolge van die drukverschillen

kunnen we als voIgt berekenen.

met u snelheid van dn nl'(i~:,.sct ,

Pt =Po +P } pen p ~~i.ill kleille
P t =Po + p

variaties.

fig. 1.1.

Neem aan dat over oppervlak

A de druk P
t

constant iSi de

optredendo krachten zullen dan

loodrecht op ~ Gericht zijn in

de richting van de normaalvoc

tor i1. Noew de coordinaat in

die richting z. Volgens de

mechanica moet de SOlli van de

krachten 0 zijn. Als over een

laag met dikte d z een drulever

schil 6p staat, geldt dan:

Dan voIgt:

In aen eerste benadering wordt het drukverschil bepaald door

p en het materietransport door Po.
bU + ii ~p = 0

PotE [;Z

~ is het drukverval per eenheid van lene;te loodrecht op vlak-·
OZ J
ken van constante druk. Dus n~~ =Vp

Samengevat

(1.1.)

De wet van behoud van materie luidt:

vlffftt dv ;1('. u.ndA = 0

als oppervlak A het voluille V omslui t en 11 loodrecht op i~.

In eerstc benadering wordt dit :
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JJ!r;d.V + por·ndA = 0

V fl

Stelline Gauss fu.·ndR = ffV.u dV

A V
Differentiaren naar de tijd levert

Ui t (1.1.) volC;t na toepassen van de operator V
b \7 - \Jlfo If V· U + V P -= 0

(1.3) en (1. ft) leveren sanwn

J~ = V
1

p [

(1. 3)

( 1.4)

'loor vloeistoffen c;eldt als verband tussen diclttheid en druk

waarin E = elasticiteitsmodulus van
Youllt;.

Oit geeft met de definities voor p en p

f- = J:.. dus P = E PrO. =P, c.
2

lvaarin c
1 :..E:.-

~ . E - A
Met (1. 5) voIgt nu ~1t = cl\7~ oJ ~~r: = c~\7"p (1. 6)

lvanneer een medium met een vlakke plaat loodrecl1t op de x-as

wordt aangestoten, kri,jgen we de eendimensionale golfvergelij-

king:

~= cz. dZp l/'u cz. Jl.u.x (1. 7)en "':.
t' bx&. W ox"

Als we een sinusoldaal verloop in de tijd veronderstellen
( '&oJt}p(x,t) = RetPXe J voIgt als algemene oplossing voor(1.7)

p (x, t) == ne {PI e j (wt - ~ x) +

~=~ = ~
Hieruit kan worden herleid (lit.1)

j (wt + f3x)}
Pt e

p = - focWf\ sin( wt - (3 x) + focwB sin( wt + ~ x)
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u = - wA sin(wt - ~x) - B sin(wt + f?>x)
~ = A cos (loUt - ~x) + B cos (wt + ~X)

(1. 9)

I-li erin is p de geluidsdruk

u de deeltjessnelheid

~ de verplaatsing ( b'fu =dr ).
'i'lanneer we nIlsen de in positieve x-richting lopende golven

beschouwen word.t dit:

p = -f.cwA sin(wt - ~x)

u = '-IA sin(wt - px) (1.10)
~ = \ cos (wt - ~x)

Er bestaat (~en r;.rote analogie met de theorie van de lange

leidingen als we de voleende dualiteiten stellen:

eoluidsdruk p" spanning in vol t v_

dnel tjessnelheid u ... stroom in ampere i,

verplaatsing~"" lading in coulomb q,

dichtheid p ... inductie in IIenry L.
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§ 1.2. De specifieke akoustische irupedantie 7;.

Deze is gedf~fin!eerd als het quotient van de ampl! tudes VFl.ll de

druk en de snelheid. Uit (1.10) voIgt voor een in "n richting

lopende golf

1\

Z = ~ = e..c~~ = poe
-2 -1De dimensie is kg m sec

De eenheid is akoustische ohms.

De hierboven gevonden formule geldt voor lopenlle Golven in

verliesvrije media. Z is dan re~el. In het algemeell is Z

complex.

De akoustische impedantie is belangrijk bij energieoverdracht

van een medium naar een ander medium. (Vgl. elektr. analogon)

Enige ,,,aarden van akoustische impedanties worden gegeven in

tabel 1.

§ 1.). Energie en intensiteit van een geluidsbundel.

Flij vlakke eolven zijn de geluidsdruk en de dOI:!1 tjessnelhoid

van df] positief lopcnde C;olf in fase, zodat de geluid~Hlruk

arbeid levert ( Ii t.1 ). In een verliesvri,j medium lean doze

arbeid niet in warmte worden ome;ezet. De energic kan dus Hied:

verI oren gaan. nat betekent,dat d,~ geluidsgolf en,~r;~'.:ie liIet

zich meevoert in de vorm vall potentiele en kinetische enerf~i(,

van de trillende deeltjes VOOl het medium.

:3erekening van ddze energie.

Neem een trill end oppervlak a.

Voor de verplaatsine; 't (~eldt bij harmoniselw trilling van

positief lopende golven volgons (1.10):

'f = A cos ( W t - Ii x)

Voor de druk p ~Bldt

P = -l\e""1\ sin(wt - ~x).

ne door de triller gedurende een gehele eyelus celeverde ar-

beid is dan; _ 1:. Jp.a d'S ~f..el,llaA sin(wt - px)sin(wt -pox) dlolt

~:CW1\.Z a sin& (wt - ~ x) d.WL

o
= nWf\cAI. it.
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(1.13)V'J ._ n.",~cA& aDan is de enerlYie(liehtheid I:' -'-' a

nit is de enerc;ie van een eyelus dus stelt deze uitdrulckinc

tevens de enereie voor tell c;evolc;e van de posJtief loponde

coIf in eel! VOIUllW a~.

De geluidsintonsi tei t J is eedc.finieer(} als hp.t vermor;en,

dat per tijdseenhnid door de eenheid van oppervlPlkte ~etrans

porteerd wordt, als dat oppervlak loodreeht 01' de voortplan

tinc;srichting staat.

Voor een positicf lopende

n WAe
l

j\1. )I = Be = -'-

met "'= 2:~ I
geluidsgolf geldt rru

(1.14)

(1.16)

waarden eerekend wordt~geldt

.. .l

_ {!!eu
- 2

.(
u nff'.

E =

"
Peff'.= ~

I.

I = Pef'.f. =:

pe

Pe'ff'. =

fel,

Net (1.10) wordt dit
~ I. A~

I _"'(LeA •2f·e =: p
- 2 2f.e 2f~

A& "".I.
n .0 U

E =: 2fe 1 =:!~

lvanneer met eff'eetieve

')

Pef'f'. is de ef'f'ectieve geluidsdruk in Newton/w",

uef'f'. is de ef'f'eetieve deeltjessnelheid in !H/see.
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§ 1.4. Transmissie van een vlakke golf' bij loodrechte inval.

Beschouwen we twee media met scheidingsvlak op x ::: 0

medium 1

A j (wt - f3.x)
Pi= ,e -+

P = B, e j (wt + ~,X) +
r

u.= !- ej(wt - ~) ~
~ pc·, ,

u =-~ e j (wt + ~,x) 4--
r p, c,

medium 2

x = 0

De randvoorwaarden in x = 0 zijn een continu verloop van

p en u.

u.
1 + u r = UtI'

A, + H, =
A, B,---P4 C, P,C,
Hieruit

AI.
= Pl.cl.

voIgt
Z,- Z,
Z, + Z,t

2Z~2p c = ---:~:L-_

p AI. :::4. 4- Z, + Zl
"'~::: A p,c, + f..c.."Pi- ,

=
ZJ\,-- Z,
Z,+ Z~

~:::
1

voor de intensiteit geldt dan, met ~t als transmissiecoef-

f'icH~nt

~ ::: o(t
~

= (Z, + ~? =
4m Z,

(m + 1 )A. met III = Z~
(1.18)

De verhoudine tussen gereflecteerde en invallende intensiteit

I---r
~

+=_---=~~l _ (m - 1) ~
n = - {m + 1).t
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Enige voorbeelden van reflectiecoefficienten R:

water - glas R = 0,63

water - staal R = 0,88

water - platina R = 0,93.

§ 1.5. Transmissio door 3 media bij loodrechte inval.

Er kan worden aane;otoond dat, wanneer een parallellaag van

een derde medium mot specifieke akoustische impedantie :~,

ttissen 2 andere me0ia met 21 en 22 geplaatst wordt, bij afwe

zigheid van ahsorptie voor de transmissiecoefficient e;eldt:

4 ~~1 Z2
=

(Z1 + Z2)\.cosJ. 2~1 + (Z' + Zi~2/ sinl~ (1.20)

1 is de dikte van de laag

lfe kunnen hierbij J e;evallen onderscheiden.

Geval 1.

T"Je tussenlaag 'is Z(. clun dat 2XI« 1 •

dan na,.-lert de eosiliuS term naar 1 on de sinusterm naa.r O.

42122
(1.21 )

Het tussenlic;e;ende mediUlll oefent <lus e;een invloed uit op de

transnlissie. Een e;.tr'a '1oo1'W;1.<11'do is hierbij \~el dat de speci

fieke akollstif,>ehe jllll)(~tlmtjo~; lIint a1 to veel vorschilleu,

zoals bli,jkt uit old,-~r~;t.aand voorbeeld.

Neem een kwarts trLl1sc1ucer \llet er tet:;en e;edrukt lHm staloll

oppervlak. Omdat elr· oppervlakken nooit volledig vIak Zijll is

er, op enlcele

Stel dat deze

k\varts:

punten na, een luehtspleet.

2. 10-4 em breed is. Er geldt
'" ') 1

Z1 = 1,5.10' kg m-~see-

lueht

staal '7')
1...J{J

, ,
, ,

, ,
, ,

en

kan met
-1

em

',ll.' J' f t' 1 ~'IT 1 217 "'_- 200 -1een requon ,10 van 1'1 lZ {CU} wen nemen-X- eEl

Hanneer Wl3 eli t sllb~, ti tueren ill (1.20) berehenen we

4 -9 ( )<X
t

= .10 , terwijl suhstitutie in 1.21 een \faarde levert

~t ~ 0,7 6 , dus noeal een groot verschil.

,vanneer do spleet eehter opgevuld is met water,
.". 6 -'> -1 ?n 4
u = 1,5.10 lq:; III ·-sac berekend worden T = 2

0,76 met behulp van (1.20). Nu l<.an de tussenliggende laae
,..

~t :::
dus weI verwaarloosd \fOrden.



4Z122
gekozen wordt dan ~t = Z1Z2 + 2Z1Z2 + Z122=1

Geval 2.

Als de dikte van de laag een eeheel aantal halve gol:flenc;tenn" 2111is, dus 1 = 2 of T = nn, wordt (1.20) weer t~elijk aan

(1.21). De translTlissiecoe:ffici~ntisdan ona:fhankelijk v::m de

specifieke akoustische impedantie van het tussenliegende

medium. In de praktijk is dit eeval moeilijk te realiser0n.

De dikte van de lfHl('; is een oneven aantal kwart-golflenc;ten,

dat wil zeggen 1 = (2n - 1) ~ o:f T = 2n2 - 1 R.
Vergelijkine (1.20) wordt nu:

4Z17.2oc = 1
t (z' Z122)

J + Z'
t

Als nu Z' = Z1Z2

Di t is analoog aan l'(at in

van lenzen met laeen van

'''anneer echter Z'« Z1 en

de optiek gebeurt bij het coaten
~ d'~1t 1 ....

Z2 dan geldt ook hier GC t --+ O.

(1.22)

Geval 4.
Z' = Z1 = Z2. Ingevuld in (1.20) levert tIit o(t= 1

Concluderend kunnen we stellen dat een dunne laag, 211 «1,

van materiaal met onc;eveer Gelijke akoustische i\lipec:antie

geen invloed hee:ft op de transmissie, dus 0( t = 1

6
Enige getallen: Neopreen rubber Z = 2,1.10 ,

GUlIl rubber ~" == 1,5.10
6

,
6

h'::lter Z = 1,5.10 .

De combinatie water--Vlm rubber levert een transmissieco~f

ficient van 1 en heeft dus geen invloed op een geluidsbun

del als we afzien van eventuele absorptie. Voor dUDne lagen

is de ahsorptie echter ook te verwaarlozen , zodat het geluid

volledic door eaat.



§ 1. 6. Brekinc;.

Als de inval van eon longitudinaal golffront op het schei

dingsvlak van 2 media onder een hoek plaats vindt, treedt

reflectie en refractie op, afhankelijk van de hoek van inval

en van de geluidssnelheden in de media.

De gebroken longitudinale golf splitst zich in een transver

sale en een 10n6itudinale golf. (lit.,2)

De hoeken van de illvallendo, gebroken en gereflecteerde bun

dels met de normaal voldoen aan de wetten van Snellius. Via

deze wetten kan men ook de energieverdeling in de diverse

bundels bepalem.

We beschouwen nu d0 energieverdeling bij scheidingsvlakkon

tUBsen water en va:,te stof, waarbij de invallende bundel zich

in het water bevindt.

Het verband tussen snelheden en hoeken is nu als voIgt:

c i : c l :c s = sin. : sin~ : sinr •

c i is de longitudinale golfsnelheid van de invallende golf.

c l is de longitudinale snelheid van de go broken golf in de
vasto stor.

c is de trc.\.llsversale snelheid van de gehroken golf in do
s vasto stof.

Bnige waarden hiervan zi jn to vindon in tabel 1 op p:lcintl 61 .

Voor de weeste com')inaties mot water goldt c 1 >c::;»ci.'

Dan ontstaat het volgende boeld:

water

",l vaste stof

s
1.6.1.

In het geval dat c
1

,>c i >c s ' zoals water - perspex worc:t

het beeld:
i.

water
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Een derde geval treedt op als c i /, C
f

'> C s ' bijvoorbeeld de

Z2=zr
(1.23)

mot m

teflon

water

r

I
r

-1-.-
J.

overgang water-teflon

t
fig.1.G.J.

Voor deze gevallen geldt als de verhoucling van de intensi

teiten van de gereflecteerde en de invallende longitudinale

golf volgens ( lit. 2):
1

= (cos~ - m COS~~1 - B~ \
\COS ~ + m coso( 1 - B 1

Anal00g voor de doorgelaten en invallende !o~g~t~din~le golf:

(1.24)

Tot slot voor de doorgelaten !r~n~v~r~a~e_golf:

(~:rtJ~ 1 - (i;)'{i:~' ·

Vere;olijl<. met

lianneer we 100drec;1te inval hebben dan is -<= 0, 1= 0, (= o.

~: = ( ~ : : r=R

( 1 • 18. ) en ( 1 • 1 9 )

De energieverhouding van gereflecteerde en opvallende golf

als functie van de hoek van inval is in figuur 1.6.4 grafisch

weergegeven, na berekening met (1.23).
~ye kurmen zien dat bij een bepaalde l<.ri tische hoek1<r de

gebroken longi tudinale en transversale gol f zullen verdwijnen.
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1 , 0 r-----r-------t---~-----------
oper

I
I

I
I

I
I

(

I
I

I
/,

",'

I
/

I
I /
I I, :
perspex I

I I

I /
\ /
\ /
\ //
\ ~

\ /
\ /

~.- --- ,~
r---..;....---,~M'TJ"I"t'-__.'"'-06 """- ... __ r

0,5

enerc;ie
verhouding

-hoek van inval ot
..

O('kr wordt bereikt als p= 90

Met de wet van Snellius c l =

berekenon.

C i kunnen we enkele waarclell
si~r

c. 1500 <I.1 -- koper: sin~kr= = 1f7t1O 0,JJ9---'~1 :; 20
c l

~r

1500 - 14" 50
,

- staal: sin"\.r= 5860 = o , 256 -... ockr ;"

1500 :;; 0,266--"«1 :; •- glas: sintl'L = 5b7tO 15 25',... r {r

Als ook geen tra.nsversale golven in de vaste ~;tof woc;en <1oor-..
drin~en, moet gelden t= 90 •

Met de wet van Snellius wordt dit:

_ staal: sinOl = c i = 1500 - 0,476-
lcrs C J150s

- glas: sinw1 =
<rs

1500 _
J250

0,458

Voor hoel<en > 28·;~6' \'Iordt dus zowel met staal als met glas

als enereie gereflecteerd.
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§ 1.7. Het Doppler effect.

Omdat in het hoofdstuk over stralingsdruk het Doppler effect

ter sprake komt, is hieronder een korte afleidine; gegeven

voor verschillende situaties.

Geval 1. Stilstaand medium,

geen dempinG,

stilstaande bron,

bewegende waarnemer met snelheid v naar de bron toe.

geluids
bron

xlo
V .....1---

x --+

De amplitude van de geluidsdruk is y.

y = yeoS ( 2 Tlf t - ~ . 2 fl f = yeo s w ( t _ x ).
c c

Voor de \iaarnemer geldt: x = x - vt.
0.. ( x - vt ) y- costw t (1 y) Wx }y = y cos Ie) t - -0 = + -0

c c c

y cos t/.cJt ( 1 y) 2nx 1
= + - --ot

c' ) )

= y cosw't - tto
Dus w' = IN (1 + Y) , is de door de waarnemer opcevangen

c
hoeksnelheid. De colflengte A blijft gelijk.

( 1 ,;;;'''.dd)

Geval 2. Stilstaalld medium,

Geen demping,

Illet sneilleid v bewec;ende bron,

stilstnwlde waarnemer.

X,---~.

----•• v

x=O

geluids
~ron

fig. 1.7.2.

~~d. eetl tijd t is de (~olf, die op t=O in x=O Herd uitc;ezon
o
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(den, aanc;el<:omfHl op de plaats x""t c. }let c;olflengte A is hot
o

aantal c;olven n = !o.£ • De bron bevindt zich dan op x=t v.
~ 0

De n golven bevinden zich dus in een gebied met lengte

t ( c - v ).
o t(c-v) tc

n = -0 = -0-
~' .\

Dus ~' = c - v A =
c ( 1 -

De hoeksnelheid, die de waarnemer ziet, wordt fiU

, c
fA) = 2i71'

c
= 2n(1 - vic»)

w
= 1 - vic (1. 27)

Als de bron zich van de waarnemer af beweegt, wordt dit

w· =
1 + vic

§ 1.8. Absorptie.

Een gedeelte van de energie, die door een transducer wordt

uitgestraald, gaat als warmte in het te doorstralen medium,

Ilier vloeistof, verloren. De hoeveelheid is afhankelijk van

de absorptiecoefficient van het medium.

Algemeen geldt voor de geluidsdruk van een naar recllts lopen

de golf in ~en medium met absorptiecoefficient ~

p = A
1

e~«x.e j(wt - ~x) , vergelijk met (1.6) (1 .25 )

0( is frequentie- en temperatuurafhankelijk en wordt

meestal uitgodrukt in nepersper centimeter.

De demping kan in twee delen gesplitst worden ( lit. 3):
- dempine ten gevolge van de viscositeit,

- dempinc; ten c;evolge van de warmtegeleiding.

I3ij vloeistoffen is de demping ten gevolge van de warmtec;e

leiding te verwaarlozen ten opzichte van de demping ten c;e

volge van de viscositeit.

Enige waarden van lte visceuse absorptie zijn in onderstaande

tabel gegeven. Ze ~~elden bij kamertemperatuur.
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-1 -2
~/f& in neper em sec

:leeton (~ , ) 10-17

wonderolio 8,1
-1 1• Deze wa.arden zijn berekand10

10- 16 met behulp van de formula:
ethyl alcohol 2,9

2~
glycerol 5,7 10-14 .~= (lit.)

) fe
olijf olie 8,2 10-15

'1.= viseositeit
water 8,0 10-17

f= diehtheid.

2 -17 '
~/f = 8,0.10 , dan voIgt

2.10-) neper per centimeter.

In de tabel is niet 0( maar ot/ fl. gegeven, omdat a( frequen tie

afhankelijk is.

Voor water geldt biJ f = 5.10 6 Hz:

~= 8.10- 17 • 25.10+ 12 = 200.10-5 =

Als de geluidsdruk afneemt met e-~x dan neemt de intensiteit I

af met e-2D&X
-2GCxDus I = I e met I de intensiteit op de plaats x=O.o 0

Voor «= 2.10- 3 neper/em wordt 2« = 4.10-) neper/em.

Nu geldt I
x

r o

. -0,o04x= e • Met x=2,5 em: Ix ~ ~-0,01 = 0 99r v ,

o

demping in water of menselijk weef-

-0,5 -.I 6e =0,1.Ir=
a

is dl~

Als x = 2mm dan wordt

voor een

0< =
20< =

I
r =

0

Zoals we kunnen zien

Dus op 2,5 em is onc;eveer 1u~ van de in tensi tei t door het water

geabsorbeerd.

In het geval dat door menselijk weefsel gestraald wordt, kunnen

we ook deze waarde aanhouden.

Bij de toepassine; v~\n ul trasone transducers in de Doppler

bloedsnelheidsmeter worden deze met een geleiaehtic;e tusscnl'-\<"t~

op het liehaam C;(3plaats t. J\.fgezien van de verliezen ten e;evol

go van akoustisehe llisaanpassine;, treedt in deze eelei absorp

tie Ope

8tel dat voor de eelei e;oldt dat~/fz= 5.10-14 , dan wordt dit

frequentie van 5 MHz:

1 CJ '1lt
25.10+ OJ.:L10- = 1,25 neper/em.

2,5 neper/em.

-2,5xe .

sel ten opziehtc Vffil deze waarde te verwaa~lozen.
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§ 1.9. Cavitatie.

E~n van de effecten, die op kunnen treden.wanneer hoge geluids

intensiteiten in een vloeistof gestraald worden, is cavitatie.

Hieronder wordt verstaan het aangroeien en/of ontstaan van

belletjes, die gevuld zijn met een gas, dat in de vloeistof

was opgelost, met de damp van de vloeistof, of bijna vacuUm zijn.

Het verschijnsel treedt op vanaf een bepaalde minimum geluids

intensiteit, de cavitatie-drempel genoemd. Deze drempel is af

hankelijk van een aantal variabelen.

De drempel wordt hoc;er bij toename van

- hydrostatische druk,

- de frequentie van het geluid,

- de viscositeit van de vloeistof.

De drempel wordt lager bij toename van de

- temperatuur,

hoeveelheid opgeloste gassen in de vloeistof,

hoeveelheid verontreinigingen of kleine deeltjes in
de vloeistof. Vooral dit laatste heeft veel invloed~

Verder ligt de drempel bU toepassingen met gepulsd eeluid veel

hoger dan bij toepassingen met continu geluid.

(lit. 8)

niet ontgast water

/0

IO~e
n
s
i
t
e
i
t 10-'

/0 'D~ 10' ,,.,It

De afhankelijkheid van de frequentie f is voor water bij kamer

temper2tuur en 1 atmosfeer druk hieronder grafisch weerBeC8ven.

lV/) 2

lni 10
3

t

fie. 1.9.1.

Bij SOlJunige toepassingen van ul trasoon geluid is cavi tatie

juist gewenst, zoals reiniGinc en dispersie.

Bij medische toepassinGen in het menselijk lichai@ niet, omdat
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omdat belletjes in het bloed ernstige gevolgen ktmnen hebben.

Hanneer ze met een gas gevuld zijn, kunnen ze blijven voort bes taan

ten gevolge van de oppervlaktespanning. Als ze bijna vacuUm. zijn

hebben ze een korte levensduur, maar de implosio heeft grate

sch~kgolven ten gevolc;e.

Gegevens over een drempelwaarde voor bloed ontbreken, maar d0ze

zal beslist lager lie-gan dail bij water, omdat bloed opgeloste

gassen bevat en yael bloedliehaarnpjes. Bovendien is de tempe

ratuur hoger dan die in figuur 1.9.1. gold.

Bij het meten van geluidsintensiteit via de stralingsdrukmetho

de is cavitatie zeer ongewenst, omdat de belletjes het geluid

refleeteren en verspreiden. Bovendiell belnvloeden de schokgol

ven ten gevolge van de implosies van "vaouUm" belletjes de me

ting nadelig.

Cavi tatie l\:an onder lIleer voorkomen worden door zodanige illten

siteiten toe te laten, dat de overdruk ten gevolge van de

geluidsdruk de hydrostatisehe druk niet overtreft.

Hanneer gassen zjjn oi)c;elost. mag P - P niet ~'{orden overschre
a v

den. p is de atmosferische c1ruk en p de dawlJdruk.
a v

Voor aen vlakke lO;Jende golf in water bij atmosfHrische dru:( is

de gemiddelde intensi tei t I gerelateerd aan de t~Ami.ddn~.~le waarde

van de geluidsdruk vol~~ens I = pipc. Als Pe = 1 ;'.t;',csfenr <I,dl is

I beperkt tot ,.,aarden van minder dan 0, J H!em'-, voor frequentie:;

lager dan 100 kHz. Di t ''lord t ccll ter weI 100 Ii! Cll%. 1)1.1 'I r\~iiz, all

bij de frequen tie, waarmee in di t onderzoek ''lerd cewerkt, is

een nog hogere intensiteit toegestaan, mits genwten wordt in

ontgast water zonder verontreinigineen.

Li tera tuur bij deze .paragraaf de nUlluners J, 4, 5, en 10.
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De stralinesdruk

§ 2.1. At'leidine van de stralingsdruk volgens Lamor,

Stralinesdruk is een constante kracht per eenheid van opper

vlakte, die optreedt bij iedere voortplanting van energie

door middel van straling. De druk wordt manifest, wanneer de

enere-ie een overganc; naar een ander medium trei't. Ook bij

terugkaatsing van ~~!~!~ aan starre oppervlakken wordt, naast

de wisseldruk, een constante druk uitgeoefend.

Lamor gaf de volgende verklaring, van di t verschiJnsel (Ii t.1 C) •

Veronderstel dat vlakke golven loodrecht op een perfecte

reflector vallen en deze reflector met een snelheid v in de

richting van de komende golven wordt bewogen. De energie

dichtheid in de met snelheid c invallende golftrein is E en

in het geval van een stilstaande reflector is de energiedicht

heid in de terucgekaatste golf ook E. Totaal dus 2E v66r de

reflector.

bron
O~

C

reflector

Per tijdseenheid is de lengte van de opvallende c;olf'trein, als

de reflector wordt bewogen,( c + v meter. Ten gevolse van

het bewegen van de reflector wordt die als gereflecteerde

golf Gecomprimeerd in een ruimte met lengte (c - v ) meter.

Daardoor is de energiedichtheid in de gereflecteerde golf

toegenomen. Nu geldt E ( c + v ) = ( E + 4E )( c - v ).
')

Als c..»v voIgt hierui t OE = .:::::!.. E. In een gebied met lengte c
c

en doorsnede A v66r de reflector is de totale energietoename

,lc.eSE = 2AvE. Deze energietoename is gelijk aan de arbeid,

door de bewegende reflector verricht om de golf te comprimeren.

Dan voIgt dat, als P de stralingsdruk is, de door de reflec-r
tor verrichte arbeid per tijdseenheid gelijk is aan l'rvA.

Dan voIgt }"> vA = 2vEA ---+ P = 2E.r r
De stralingsdruk is dus gelijk aan de gemiddelde eJ:lergie-

dichtheid in he t lIiediuJn v66r (h~ detector.
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§ 2.2. Afleiding van de stralingsdruk met de bB.sisformules.

De betrekkinc; tussen geluidsdruk en deeltjesverplaatsing is

niet lineair, hoewe1 dit zo lUkt uit (1.10):

p = -fLcwA sin(44It - ~ x)
u = - ",A sin(wt - ~ x) p ::::: ~cu.

~= A cos (l.oI t - ~x)

De reden van d·) niet lineari tei t is gelegen in het fei t, dOlt

de dichtheid periodiel<: variecrt op dezelfde mal fer als .1.

TTierdoor on ts taan, zoals 7.<1.1 blUl;.:en, twee drukc owponen ten,

een wi sselende en et~n COliS tall t.F! •

Op eel1 willekeurie; illOLlont wordt de dichtheid veIl een edf'I'I(:)nt;

ui t het mediUll!, 1v,lar(1oor 1 onei tudinale C;ol ven 1 open, e;ec;even

door Pt ::::: fo (1 + s).

rTierin is fa de dichtheid in het stat! sche geval en

s is de condensati0.

S ::::: ~!,::::: - ~V ::::: - Ja~x

De geluidsdruk is dan p ::::: ~cu (1 +

Voor sj nusvorIlIitjG vari~lties kUl1nen

• Dus to _P_-, - p..c&.
s) •

we schrijveI

flet

U ::::: 1.1 sin (wt IJx)

s ::::: S sin (wt ~x) .

j-J'Ll volc;t P = fc eli sill (wt -' fX){ 1 + 5 sin(wt I}:) t (2. 1 )
P ::::: f"'cU sin (wt -(!Jx) + foCUS sin~ (wt - ;'x)

I I

Het c;elilic1delde per trillinG von de eerste term recllts van het

=-tek.en is c;eljjk 0 en van de tweede term is dod -~focu§.

De term' -} fudis is de constante drukcomponent en wordt de

stralingsdruk P genoBmd.
A r .... A AA

r-~et 5 = -?-:r volt>"t P ::::: .J, f- cup ={,_ up ::::: I::::: Ti' (2.2)
f~c ,> r - f' c1 - C C LJ •

ne stralini';sc1ruk is dus in waarde gelijk aan de energiedicht

heid E. In het c;eval van totale reflectie is die dichtheid

2E, dus p
r
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§ 2.3. De afleidine; van de stralingsdruk met eeL enerc;iebeschouwiIie,.

Beschouw het volc;ende systeem voor een gedachter,exporimont.

eneratorl 11
W,

medium 1 medium 2 kl
P" c r2 Pllo°c

IdemE~r
eeen volledige absorpLLe

I Il' absorptie

opporvlakte
warsdoorsnede

is 1.

Het verJ'.logen, da t door de c;ouerator aan het medium 1 word t afe;e

staan, word t gedeel telijk gereflecteerd op het ~;cheidinc;svlak

van medium 1 en wediullI 2. JTet c;ereflecteerde c1f'cl 11' worcIt vol

ledig e;eabsorbeord in de demper D1/zodat op het sche.idine;svlak

aIleen enerc;ie, (lie rechtstreeks uit de e;enerator lcomt, v~-l.lt.

ne enere;ie, die in l'ledium 2 door drine;t, 12, wordt daar volledie;

c;eabsorbeerd. ne akoustische snelheden in medium 1 en 2 zijn

gelijk verondersteld.

\Je berekenen nu de toename van de energie van hot e;ehele systeem

over een tijdsinterval ~t , Gedurende het\V'elk :H:~t cehele me

dium 2 Plet snelheid v naar links bewogen wordt. Als doze

energietoenalllo e;rot(:!r is dan de enereie, ;die door de cenerator

is geleverd, zal ar;)eid zijn verricht om mediulIl ;-; tecen een

druk, PI', te be,V'ee;en.

Door de be,V'egen<le scheidillgs,-,rand zullen de frequen t i. c;s van ge

reflecteerde en doore;el:lten akoustische enere;ie verdchillen

van de c;enerator-hoeksnelheid ten'gevolge van 't Doppler-effect.

Voor ne scheidinc;sw:l11d, als waarnemer, kan de sLtuatie als

volet OlliS C llreven worden:

Stilstaande bron (eenerator),

stilstaand medium 1,

bewegende waarnemer (scheidingsvlak).

dus W.t= t..Jj ( 1 + ~) overeenlcomstie; (1.26)c

Voor de gere£lecteerde Golf eeldt:

BeweGende bron (scheidingswand),

stilstaand medium 1,

1
d u s W, I = w.t "":1-""';'-""- vic

stilstaande ,,.,a;:lrnemer

= w (1 + vic) overeenkomstig
I 1 - vic

(demper 1).

(1 .27 )
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We kunnen nu met behulp van (1.14),(1.17),(1.18) en (1.19)

de intensiteit.n berokenen.

I~ A'.t " ~" ( 1 vic L (m -
1 .(

( 1 vi c t.11'-W, ,c, ~:4c +
vic) 1 ) 11R +

vic) (2.4. )- , 2 = F2 =1 In + 1 -. .( t.. 1, .t A "12 41& ,q, cA..l ~ ;4cJ\ ( 1 vic) (m
2m

1) ?~ = 11 (1 R) (1 vic)= '2 = '2 + - ++

omdat fA2.. = 1 (2.5.)
/" c In

De enerGievariaties gedurende &t sec. in de diverse delen van

het systeem zijn in tabelvorm weer te geven. De variaties zijn

een gevolg van volumeveranderineen en absorptie.

onderdeel energietoename

demper 1 11'. ~t

medium 1 _(11' + I1).vbt
c

medium 2 12. [t

IN.H. E = - en
c

de oppervlakte

van de dwarsdoor-

snede is 1.

De som van de enereietoenames moet gelijk zijn ;;,a.n de door de

generator geleverde enereie 11At en de arbeid, geleverd om

medium 2 tee;en de stralilJe,sdrulc in te bewegen.

11 St + Pr v 3t =: 111 ' (1 - vic) - 11. v I c + I 21 ~t ( ~~ • G. )

Substitutie van (2. J), (2.4) en (2.5) levert:

I1£t + Pfvbt = I1&tJ(1 - v/c)n(~ : :~~) - v/c + (1 - R)(l + v/c)' f.

Voor de term tusseD de accoladen kunnen we afleiden:

R (1 + v/cl.t. _
vic ( 1 H) (1 2v v t

l 1 vic + - + - + c L ) =- c

n (1 + vic )J
vic ( 1 R) (1

2v vI.
vt.lcl. - + - + -+ -z ) .

1 - c c

Als c?)v dan
yZ~

0 dus resteert(;1==

11 ( 1 JV) vic 1
2v

H
2vn 1 vic v R.+ - + + - - - =: + + -c c c c

Dus 116t + P vbt - 11 6t ~ 1 + ~( 1 + R)rr c

<.-IHarui t voIgt P 11- 1 + H
=r c
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De hierboven af'geleide stralingsdruk is de zogenaamde Langmuir

druk. Dit is de druk, die werkt op deeltjes, die groot z~n ten

opzichte van de golf'lengte Avan het geluid. Een andere druk

is de nayleigh druk, die wordt uitgeoe~end op deeltjes, die

klein zijn ten opzichte van A• (Ii t. 6)

In water geldt c ~ 1500 m/sec.

Als f = 5.106 Hz, vinden we voor \. 1500
It= 5.10' = 0,] nun.

Ter illustratie beschouwen we (2.7) wat nader.

Geval 1. Medium 2 is een perf~cte reflector: n = 1.

2
P r = 1 1 c ::: 2E 1 •

Geval 2. !,fediulll 2 is een perfecte absorber: H = 0

De stralingsdruk op een vlak uitgeoefend,is in waarde gelijk

aan het verschil in n.koustisc~le energied;ichtheid v66r en ach

ter dat vlak en werkt in de richtinG van afnemende E.

Als getallen-voorbeold geldt voor water met c ~ 1500 m/sec. en
2een geluidsin tensi tei t van 1 'vattl cm :

p ::: .!. = 69 mg.
r c

nij de afleidinc; is er van ui t gegaan dat de media lin:.:dr

zijn en de golven harmonisch. Als bezwaar tegen daze afleiding

is aan te voeren, dat de reflectieco~fficientenvoar het sta

tische geval gebruikt worden (zie pag. 11), dat wil,;oi:c;en dat

gehandeld wordt alsof de snelheid v daar geen invloed op heeft.

§ 2.4. StrominG ten gevolge van stralingsuruk.

Ais een ultrasone eeluidsgolf door een vloeistof gestuurd wordt,

die geluid absorbeert, treedt een energiedichtheidsgradi~ntop,

zodat ook een stralingsdruk op de deeltjes wordt uitgeoefend.

Daardoor zal de vlooistof gaan bewegen in de voortplantinr;srich

tine; V.::ln het gelui<1, en terugkeren via een weg, waar de ultra

sone enorgiedichtheid laGer is of geheel afwezig.

Dit verschijnsel noernt men strowing.

Om een ui tdrukl<:ing hiervoor af te leiden beschouwen 'ie het vol

gende s:J"steel1l.
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~ oJ-')

invallend geluid..., ui ttredend Belui

\ vloeistof }
"fT-.---------r"1--'I membraan

'r-:=:-=:-:-::::-:-::-::-='"-----~

fig.2.4.1.

De absorptiecoefficient van de vloeistof is 0\ e .. l de akoustisch

snelheid in de vloeistof is c.

Als het drul~verscllil v66r ell achter da vloeistofkolomAf' is,

wordt het per seconde stromende voJ.ume gegeven ,.loor de forlJiu-
It

Ie van Poiseuille: n.Ap rq _.u ,
- 8'}1 (2.9 )

en de snelheid is v ~ ~
1tifl

r is de straal van de cylinder,

tz is de viscositeit van de vloeistof,

1 is de len~te van de cylinder.

lianneer de invallende intensi tei t r is, is het ',/erschiJ in
o

energiedichtheid tU8sen bec;in en einde van de CirJ inder gelijl~

-20(1 )e . (2.10)

(2.11)Q =

Als nu 2Q(1 <.< 1, voIGt door combineren van (2.9) en :: ~~.1 0 )
-x x x

met de reeksonbdkkelil1(~ e = 1 - 1! + 2! - , .. ".

nr4r 0(

= 4'1c e

en

(1m geen hinder te hebben van deze hydrodynamiscl1.e flow moot

een Illembraan, doorlatend voor het geluid, maar de vloeistof

stroom tegenhoudend, zo dicht mogelijk bij de detactor geplaatst

worden. De eisen,voor de doorlatendheid van het geluid aan een

melllbraan ges teld, zijn in § 1.5. behandeld.
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I1oof'dstul<. J. Do akoustische eie;enschappen van het menselijk

lichaam.

Omdat het onderhavige onderzoek heeft plaats govonden met het

oog op diagnostische toepassingen van ultrasooll eeluid aan

het menselijk lichaam, is een bedchouwing van de akoustische

eigenschappen van menselijk weefsel weI op zijn plaats.

Uit akoustisch oogpunt zijn de specifieke akouBtische impe

dantie Z = pc, en de demping in het weefsel he-t meest belang

rijk. Algemeen kan men stellen dat de geluidssnelheid c in

weefsel ongeveer gelijl{ is aan de snelheid in ,.,ater. In

hardere delen, zoals been, is die snelheid hogor.

Enige waarden:

spien'1eefsel 2ft-I) C 1568 m/sec.

lever 2 /+0 ~~ 1570 m/sec.

vet 24°c 1476 m/sec. (Ii t. Il( )

dijbeen )6·C 1540 om/ sec.

schedelbeen )6°C ))60 m/sec.

kankergezwel 24°c 157) m/sec.

water 20°C 1497 m/sec.

De dichtheid van zacht menselijk weefsel varieert van 0, ,026

tot 1,068 g/ crrt'. Gecombineerd levert dat een :ipecifieke
6 6 -2-1

akoustische impedantie van 1,5.10 tot 1,7.10 kg m sac

Voor schedelbeen wordt dat meer dan het dubbelo.

De dempingscoefficient van aIle zachte weefsels is ongeveer

Voor de intensiteitsabsorptie geldt I = I ex 0

Rnige waarden van ~ bij een temperatuur van 24° c.
f in HHz CIt per cm.

evenredig met de gebruikte frequentie van het t~eluid. Bijna

80 ?-~ van de absorptie vindt plaats in weefsel- I3iwi tten.
-~x

plasma 0,87 0,02

plasma 1 ,7 0,04

bloed 1 ,0 0,02 (lit.llf)
spierweefsel 0,8 0,1

hersenen 0,) 0,09

hersenen ),4 0,)7
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vervolg tabel absorptiecoe££icienten.

£ in MHz ()( per em

lever 5,0 0,35
vet 0,8 0,05
bot 3,5 9,2

Beschouwen we nu een transducer en de daarbij behorende

geluidsbundel op zijn weg door het wee£sel van het dijbeen.

peesvlies

periost

~mm~\\\",:\\~~~~~~~",,~~-epitheeI, ve t en
bindwee£sel

Allereerst gaat het c;eluid door het epitheel, 3 a 5 mm en

vervolgens door BeD laae; bindweefsel van uiteenlopende dikte,

die veel vet bevat in de diapere lagen. De dikte varieert

van 2 mm bij magera mensen tot 30 mm bij ere; dikke mensen.

Door deze laag deels verspreid, bereikt het geluid de adaren,

die via het bloed een zekere hoeveelheid warmte, die ten

gevolge van absorptie is 0ntstaan, kunnen afvoBran.

In de huid zijn de slagaderen erg dun en kunnen daarom

akoustisch gezien worden verwaarloosd.

Hat peesvlies is erg dun en vlak en werkt daardoor voar het

geluid als doorlatend membraan. Toch wordt een gedeelte van

het geluid hier gereflecteerd als gevolg van de nogal a£wij

kende impedantie Z.

Na het peesvlies leornt spierwee£sel in een laag van 30 tot

60 mm. Dit weefsel heaft weinig invloed op de geluidsbundel.

Dan voIgt de periost die, wat akoustische eigenschappen be

treft, veel lijlct op spierweefsel. Tot slot bereikt het ge~

luid het been, dat erg verschilt van het andere weefsel.

Daarorn wordt een groot gedeelte van de ~eluidsenergie gere-

£lecteerd.

De energie, die weI in het been doordringt, wordt zaer sterk

r;edempt en in warmte omgezet. Omdat Leen een slechte warlllte

~eleider is, zal aIleen het oppervlakte-laagje warm worden
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en daarmee ook de vast er-tegen liggende periost. Deze bevat

zenuwuiteinden en als de geluidsintensiteit dan ook een be

paalde waarde bereikt,wordt een flauwe pijn gevoeld ten

gevolge van de verwarming.

De door de diverse overgangen gereflecteerde enere;ie zal

gedeeltelijk weer het huidoppervlak bereiken, maar daar door

de grote misaanpassing weefsel - lucht volledii~ teruggekaatst

worden. Het komt er dus op Ileer dat aIle energie in warmte

wordt omgezet ,ui tgezonderd een zeer klein eedl~elte, dat

door de transducer weer wordt opgenomen.

Voor geluidsfrequenties hoger dan 1 MHz, bijvoorbeeld 10 H:'z,

wordt de enerGie veel sneller geabsorbeerd en lean het bot

niet bereiken. De warmte, die in het zachte we8fsel ontstaat,

is vrijwel ongevaarlijl(, omdat daar een goede lvarlilteafvoer

mogelijk is; dit in teeenstelling tot in het b8enweefsel.

Dijtoepassingen van ul trasoon geluid op plaat:>en, waar

weefsel ligt, dat lucht of gas bevat, zoals 101le;weefsel, is

de akoustische rnisaanpassiug enorrn en de refle:tie volledig.

nit kan bijvoorbeeld tot e;evolg hebben,dat in de borstwand,

die vrij dun is, aIle energie in warlllte wordt ol:l{-:;ezet in een

kleine hoeveelheid lveefsel. Extra voorzichtighl}id is dan

geboden, mede omdat ten gevolge van reflectiellaatselijlc

de geluidsdruk verdubbeld en dus de energiedicilthei(~ vervier

vouduigd lean ,vorden.

De schadelijke effecten, die bij toepassen van ultrasoon

geluid in het lichaam kunnen optreden, zijn nO:"5 naar meerdere

oorzaken te onderscheiden. ~ij absorptie wordt warmte ont

wikkeld, die onherstelbaar schade berokkent, als de tempera

tuur van het weefsel 10· C stijgt.

Uit di0rexperimenten is gebleken, dat cellen, die na bestra

ling lUet ultrnsoon geluid normaal lijken, gedoemd kunnen

zijn af te sterveu. nit sebeurt soms pas meerd~re dagen later.

Het is zeer onwaarschijlllijk dat dit een gevolg is van over

verhi ttinc; ten r;evolge van het geluid. Hat dan weI de 001'

zaak Illot;;l~ zijn is uiet volledig bekend, maar men l(an het ef-
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£ect vergelijken met ioniserende straling, waarvan het scha

delijk e££ect ook pas na verloop van tijd merkbaar wordt.

Waarschijnlijk zijn door stromingsverschijnselen interne

structuren in de eel beschadigd, hetgeen de dood van de cel

ten gevolge heeft. El Piner ( lit.if ) hee£t aangetoond,dat de

mitochondrieen, belangrijk voor de cel-stofwisseling, door

ultrasoon geluid kapot gemaakt worden.

Een ander gevolg van het ultrasoon geluid is dat biochemi

sche reactics sneller verlopen, voor zover thans bekend ech

ter zonder nadelice gevolgen. Ook kunnen zenuwan extra ge

prikkeld worden zander dat blijvende schade optreedt.

Bij de lage intensiteiten, die in de diagnostiak gebruikt

worden, treden genoemde ef£ecten niet Ope Toch moet men er

steeds op verdacht zijn dat verhogen van de intensiteit deze

gevolgen kan hebben.

Rij £requenties hoger dan 1 ~mz treedt cavi tatie ( § 1. 9)

pas op bij zeer hoge intensi tei ten; enige k~J/cmJ.. Voor de

thans bekende diacnostische toepassingen wordt~n deze inten

siteiten lang niet bereikt en cavitatie zal <Ius lliet optredell.

Er Zijll ook toepassingen van ul trasoon geluid '.;aarbij weI

een vernietigend e££ect van de straling gewenst is om ziek

ofoncewenst weefsel te doen afsterven. Met behulp van spe

ciale lenzen en spiegels, die het geluid focusseren. kan dit

zeer plaatselijk c;ebeuren. Een voorbeeld is de bestrijcling

van de ziekte van Meniare, die zich onder andere mani£esteert

door duizoliglleid.
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Hoof'dstuk 4. Enige methoden voor intensi teit smeting.

§ 4.1. IndeJ.inc; ..

Geluidsintensi tei t is op diverse manieren meetlJaar. In e'erste

instantie k<cn lllen een onderverdeline; maken in I) meetprincipes:

- Calorirnetrische metine;

l'etiJ'e; via de stralingsdruk

r.letir,e; via de eeluidsdruk

- Optif:che meting

Chemische metille;

- r·:etir e; Illet behulp van het reciproci tei t:iprincipe.

~ 4.2. CalOl'imetrischn intensi tei tsmeting.

De calorimei rische methode is aIleen bij hoCe e;elui(1sinten-
')

si tei ten ( (-niee 1'I'atts/ CI:l'-' ) brui}<.::baar.

Het meten Vfill de intensiteit berust op het absorberen VWl

de akoustische energie in een daarvoor geschikt medium.

Deze enerGi(~ '\\"ord t omgezet in warmte en de temperatuurstij

ging van he1 medium is een mant voor de gedissipeerde eeluids

enerc;ie. Al f; absorbereud medium word t bij toepassint';en in

water meesh 1 wonderolie ( castor oil ) gebrui)ct, vanlvElge

de grote abf.orptiecoef'ficient en het e;erinc;e v{~rschil i-n

akoustische impedantie ten opzichte van water.

De voornaaml:;te problemen bij de calorirnetrische rneUlOden

vormen extr;::, warmtebronnen en warmteaf'e;if'te naar de olllgeving.

Beide moeten vermeden worden of nau\vkeurig bekend zijn.

Zo moat het medium, dat de koppelinc; vormt tussen de trall

ducer en hei. absorberend meetmedium een slecht warmtegelei

dinc;sverrnogc·n bezi tten om enerzijds de warmte, die in di t

medium vrij komt door a,usorptie,niet af te staan aan de

transducer, en anderzijds mac; de warmte, die ten gevolge van

ohlllse verliEzen in de transducer e;eproduceerd H'ondt, niet

aan het mee1mediurn worden dooreegeven.

Het l<.::oppelilc;smediuln moet akoustisch gezien weI een goede

aanpassing yormen tussen de transducer en het absorptie

medium ( get,n eelnidsreflectie ).
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Om nauwkeurie; meetbare temperatuurstijgiilgen te krijgen zal
')

het akoustisch vermogen enie;e watts per cm~ moe ten bedragen.

lets gevoeliger en nauwkeuriger zijn calorimetrische substi

tutie methoden, waar, na het experiment met het ultrasoon ge

luid, een zelfde temperatuurstijging in het absorberende me

dium gerealiseerd word t met een andere, nauwkeu:cig doseerba

re en bekende warmtebron, bijvoorbeeld een elektrische dOill

p,laar! De enere;ie, die v~a de dompelaar wordt toegevoerd,

kan nauwkeurig worden gemeten. Hij de substitutiemethode

heeft de warmteafgifte aan de omgeving geen invloed op het

meetresultaat, omdat de~e voor beide experimenten gelijk is.

Verschillende calorimeters voor akoustische intensiteitsme

tingen worden beschreven in lit. J, 4, 5, 10, 11.

Enkele voorbeelden volgen hieronder.

rubber
membraan

gloeispiraal

onderolie
", . ,

//// /
/ \/ ff l"i /1/ / /

Jltfasbon ge~uid

reflectoren

thermometer ----*~~-_-lJ

membraan
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§ 4.3. Intensiteitsllwlinc; llIet lJehulp van de sb.~alint~sdruk.

De evenredigheid, die bestaat tussen akoustisclle intensiteit

en stralingsdruk, is reeds eerder afe;eleid. Uit de grootte

van de druk is de intensiteit direct af te leil1en. Een druk

van 69 mc/cm2 in water komt overeen met een intensiteit van

1 \v/cm2 in dat water. nit geldt voor het gebru:Lk van een

perfecte absorber.

Het meten van de intensiteit wordt zo"dus teruG. gebracht tot

het meten van zeer kleine krachten. Hiervoor zijn speciale

balansen ontwil(keld, waarbij de optredende problemen meestal

op het gebied van wrijvinc; en stictie liggen. \lrijvingskrach

ten kunnen vermeden worden in een toraie-balans.

schQA./

fie. 4.).1

Metingen met stralincsbalansen ZlJn mogelijk Vilnaf intensi
,")

teiten in de orde van 0,6 t~cm~. Uitgebreidere gegevens treft

men aan in lit. ), 4, ~.

§ 4.4. Intensiteitsmeting via de celuidsdruk.

Met een speciaal daarvoor ontwikkelde condensatormicrofoon

is lHen er in geslaagd via de wisselende geluidsdruk inten

siteiten te meten van si[';nalen met frequenties tot 5 MHz

( lit 12 ).

Deze methode heeft als voordeel dat er geen stictie- of

wrijvingsproblemen optreden. De nilliwkeurigheid is on6eveer

5 ,,; • Voor een practische opstelling zie fit,'Uur 4 .4.1.



~-u~__~-versterker

transducer

wa er

fiE. 4.4.1.

§ 4.5. Optische methoden.

Naast het meten van het geluid is het voor geluidsignalen met

frequenties hoger dan 1 rmz ook mogelijk het geluid zieht

baar te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat

de brekingsindex van water afhankeIijk is van de dichtheid

van het water. Deze dichtheid varieert met de ~eluidsdruk.

reflecter

- - - - .... , 1·.... ,, ,
.... .... ,

...-
// / / ~ scherm

monochroma- . -------
tische" ~//

Iicht- ~~ ~//

bron " \ ....S""l"e'et- _

~ --J-f-f -f--
L-l~~~~~==t-"""tralls dueer

fig. 4.5. 1 •

De variaties in de brekingsindex vormen een optisch tralie

met een roosterconstante, gelijk aan de golflengte van het ge

luid. ( 1 ~!Hz = 1,5 mm.). Da.t tralie verplaatst zich met de

geluidssnelheid, maar deze is ten opzichte van de liehtsnel

heid te verwaarlozen. ( 1,5 x 103 rn/sec ten aanzien van.3 x

10
8 rn/sec.) Voor het licht staat het tralie dus stile

Fet IIlonoehromatische lieht pnsseert als een evenwijdiee bun

del het medium en lvordt ctaarna gefocuseerd. Bij afwezigheid

van geluid is sleehts 6~n Ii(~htstreep zichtbaar, maar wanneer

geluid door het medium c;estuurd wordt, verschijnen meerdere

strepen met oncterling gelijko afstand, die zieh IIIet de snel

heid van het tralie verplaatlien. Deze strepen staan stil als
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gewerkt wordt met staande geluidsgolven, vandaar de ref'lector.

Een manier om ook lopende golven zichtbaar te maken is door

Schlieren ontwikkeld. (lit.S ).

0-' _0 _0 _0_0

~ r 1
~~~~~~~transducer

monochrom.
lichtbron

water

-0_.
draad

W-'-'-'-0_.- I
...; ....0. _0_.-.- . scherm

f'ie;. 4.').2.
Een spleet wordt met een monochromat:.ische lichtbron belicht

en het beeld van die spleet met een lenzenstel af'gebeeld op

een draad H, parallel aan de spleet. l~anneer f~een geluid

wordt ui tgezonden ,verspert 1'1 de weg naar het scherm. Hanneer

weI geluid wordt uitgezonden,zal ten gevolge van de varieren

de brekingsindex licht langs Ii vallen en een beeld vormen

op het scherm.

Bij lopende geluidsgolven moet het licht met de geluidsfre

quentie knipperen, dat wil zeggen als stroboscoop werken,

om een scherp stilstaand patroon van maxima en minima te

!(rijgen. Op deze finnier kunnen geluidsvelden vanaf 20 rn\~1cm~

zichtbaar worden gemaakt. De metingen zijn echter aIleen

kwalitatief' en in ~~n vlak.

§ 4.6. Intensiteitsmetingen via chemische detectoren.

Ul trasone straling van voldoende intensi tei t 1(an gedetecteerd

worden aan de hand van geproduceerde chemische eff'ecten. In

het algemeen kunnen hieraan geen conclusies verbonden wor-

den met be trekking tot de geluidsintensiteit. ~en uitzondering

hierop vormt de meter, die gebruik maakt van het elektroki

n~~ch effect, weIhe toepasbaar is in verdunde elektrolytische
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!oplossingen.

Het elektrokine~h effect is het volgende: (lit. 1))

Als een draad die bedekt is met een poreus materiaal, in

een verdunde elektrolytische oplossing, waardoor ultrasoon

geluid zich voortplant, gedompeld wordt, ontstaat tussen de

draad en de oplossing een wisselend potentiaalverschil van

dezelfde frequentie als het geluid.

aar versterker

glazen wand

peciale lijm

et katoen bedekte
draad

fig. 4.6.1.

Deze methode is bruikbaar voor frequenties tot 200 kHz., De

opgewekte spanning is in de orde van 10-6 volt per ne'Wton/m2 •

Tot slot nog een opmerldng over een fotografische manier

om ultrasoon geluid in vloeistoffen vast te leggen. Er zijn

diverse soorten fotografische materialen gevoelig voor ultra

soon eeluid, waarmee na geschikt gekozen calibratie, de inten

siteitsverdeling zichtbaar gemaakt kan worden. Hoe het ulta

soon geluid de ontwikkeling van een beeld op een fotogra

fische plaat stimuleert is niet volledig bekend. hTaarschijn

lijk is het een samenspel van materietransport, lokale

warmteont,dkkeling en het bevorderen van chemische reacties

in gebieden van verlloogde intensiteit. Deze methode kan

echter aIleen bij hoge intensiteit toegepast worden.
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§ 4.7. Meting met behulp van het reciprociteitsprincipe.

Sen transducer bevindt zich onder water. f'.!et deze transducer

wordt een geluidpuls uitgezonden, die na totale re£lectie

tegen het wateroppervlak door dezel£de transducer wordt opge

vangen. Deze wordt dus als zender en als ontvanger gebruikt.

Men meet de stroom I en de spanning E tijdens het zenden en

doet dat ook met het ontvangen signaal.

lianneer de transducer reciprook werkt, is de zende££iciEmcy

gelijk aan de ontvane;e££iciency.

Noem de zendgevoeligheid S = P~ met Ps de g(~luidsdruk op a£

stand d en I de stroom door de transducer.

Noem de micro£oongevoeligheid M - L met E de opon kleillspan- Pm
ning en Pm de geluidsdruk tegen de transducer.

J is de reciprociteitsparameter, die a£hankel:ijk is van het

di h t l ~t JUS b I . {(olvenme urn en van e gO.L ype. = Pm = M voor 0 vorul.1ge _, -

( lit.17).

Ps = Pm == P,omdat dezel£de transducer wordt gebruikt.

f\f
E

P
ft~

S
E= P • = .. = NIM

') E S

} = \{~J Is'~- S, -
T·~1

S 1 -wM
:::;: J H - I

In de praktijk wordt tijdens het zenden de transducer stroomge

stuurd en tijdens het ontvane;en wordt de klemspanning gemeten.
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koofdstuk 50 Het gerealiseerde meetsysteem.

§ 5·.1. Inleiding.

Het praktische gedeelte van het afstudeerwerk heeft zich ge

richt op het ontwerpen en bouwen van een meetsysteem dat de

geluidsintensiteit meet via de stralingsdruk. Omdat de stra

lingsdruk bij de in de diagnostiek gebruikte geluidsintensi

teiten, in de orde van milligrammen ligt, moet in het meet

systeem getracht worden deze druk zo vroeg mogelijk in een

evenredige elektrische grootheid om te zetten om mechanische

verliezen, vooral wrijving en stictie,te voorkomen.

§5.2. Stralingsdrukmeting met pixiebeams, principe.

Voor de directe omzetting van de optredende druk in een

elektrisch signaal werden pixiebeams gebruikt. Pixiebe~ls

of kortweg pixies zijn gevoelige halfgeleider rekstrookjes,

waarvan de weerstand verandert,als ze een lengteverandering

onctergaan. Ze zien er als voIgt uit:

geleidend
oppervlak

'Ifgeleider
reks trool\:j e

I = 10 nun
b = 0,5 mll1

h = 1,5 mm

fig. 5.2.1.
De drager bestaat uit Gemetaliseerd epoxy-glasvezel. Bij

het uitoefenen van een kracht op een uiteinde, terwijl het

andere einde is vastgeklemd, zal het weerstandselement over

de inkeping worden gestuikt of gerekt, waardoor een weerstands

verandering optreedt, afhankelijk van de grootte van de kracht.

Enige specificaties van de gebruikte pixieS :

- rustweerstand R ~ 1JOO Ohm,
\..)
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Newton bij 10 rnA stroomdoorgang,

0,7 %per graad Celsius,

- wide band noise J ~V f'f' '
flRI Ie.

gevoeligheid R
o

IF' = 2,7 per

temperatuurcoef'f'icient 1~ =

- maximale ruststroom 10 rnA,

maximaal toelaatbare lcracht 40 gram.

Dit laatste is van belang als 'voorwerpen aan de pixie vast ge

maakt worden. Bij versnelling ten gevolge van bewegingen of' ten

gevolge van de zwaartekracht mag F = m.a niet groter worden dan

40 gram. Omdat het een half'tS8leiderelement betref't, treedt ook

1/£ (£likkerruis) opo

De weerstandsverandering ten gevolge van een kracht op de pixie

gee£t bij stroomdooreang een spanningsvariatie over de pixie, die

gemeten kan worden lIlet een voltmeter of' een oscillograa£. Dij een

geluidsintensi tei t van 1 ti/ cm2 is de stralingsdruk in water

69 mg/cm2
• De weerstandsvariatie~R van een pixie type 8101

met Ho = 1300 ohm is volgens de speci£icaties dan 2,4 ohm. Dit

is eenvariatie van 0,2 %. De temperatuurco~££ is 0,7 % peroC,

dus op deze manier kan niet nauwkeurig worden gemeten, We moeten

wegen zoeken omAR te vergroten bij dezel£de druk en de tempera

tuura£hankelijkheid te elimineren.

Door aan de pixies een arm te bevestigen kan de krachtgevoelig

heid vergroot worden.

~Ii

6~ mg

~u}
mm

69 ,mg
~~1--~--------11 OOlILlJlmi---~------~-1
I I,

~R = 0,2 ~~

====================tre£7

t

• 0

De ternperatuurafhankelijkheid kan ,geelimineerd ,vorden door

2 pixjes antiparallel in een brug te gebruiken,dat wil zeggen

als voIgt:



Als de kracht nu op de trefplaat aangrijpt en loodrecht op het

vlak van tekening naar beneden is gericht,

zal voor pixie 1 gelden R1 = Ro -~R

en voor pixie 2 R
2

= Ro + ~R

Als daar nog een temperatuurvariatie bij komt,wordt dit:

R1 = Ro - AR + ~Rt

R2 = Ro +~R + .6.R t

R2 - H 1 = 2AR

In het verschil is de temperatuurafhankelijkheid verdwenen.

De gevoeligheid van de pixies is afhankelijk van de stroom,

die erdoor loopto Voor de gebruikte typen 8101 is de gevoelig

heid het grootst bij 10 mA ruststroom. Dit is tevens de maxi

maal toelaatbare stroom. Om geen storing van stroomvariaties

te ondervinden is het nodig stroombronvoeding toe te passen

om de pixies te sturen.

Neerstandsvariaties kunnen goed gemeten worden met een brug

van Wheatstone. In eerste aanvang is dan ook geexperimenteerd

met de volGende schakeling.

E

fig. 5.2.4.
De beide pixies werden zo goed mogelijk met gelijke Ro uit

gezocht. Ze zijn met de ene kant aan een dunne lichte pertinax

staaf met trefplaat gelijmd en met de andere kant via een tran

sistorvoetje aan een stevige perspex staafo Dit is zo gedaan

dat de ene pixie rek en de andere verkorting onderging bij druk

op de trefplaat. De staaf werd tot ongeveer de helft in een

bak met '",lter c;estoken, \lI'aarin zich ook de ul trasone transducer

bevnnd o
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hefboom

ransducer

water

fig.

~refpla t

hembraan

Bij druk op de trefplaat geldtc

R. E
R, +R.s

V~ = R., E
R.t +R.,"

E

met RJ=RIi~R.. ==R

resul teert IVA

en R, =

- vJ
R-AR en R.t =R+.6R.

2RAR E
= 4R z - AR1

Nadat bij afwezigheid van ultrasoon geluid VR -Va op ~ volt

was afgeregeld met behulp van R4,bleek bij uitzenden van

geluid VR-Va ongelijk 0 te worden en weI ongeveer 30 mVtt,en

van polariteit te veranderen als de opnemer met de pixie over

180
0

gedraaid werd o Ook met een membraan tussen transducer en

trefplaat, om de druk ten gevolge van stromingsverschijnselen

tegen te houden, werd eenzelfde effect gemeten. Hierdoor aan

gemoedigd werd besloten het meetsysteem te verbeteren. De

verschillende mislukkin~en en tussenstappen daarbij worden

in het verslag niet vermeld. Daarvoor dient het logboek.

AIleen de belangriJke resultaten worden hier vermeldo

§ 5.30 Het mechanische gedeelteo

De_taf~l. De grootste stooreffecten ontstonden door mechanische

trillinGen van buitenaf. Zelfs het sluiten van een denr op

een lagere verdiepiug in het gebouw gaf meetbare spannings-



- 43 -

variaties in de brugschakeling. Voor een groot deel konden

deze storingen geelimineerd worden door de gehele meetopstel

ling op een tafelblad te plaatsen,dat aan veren en rubber

ringen werd opgehangen.

fig. 5.3.1 •
.!!.oud.!r_v,£o!. de_pixie~. Omdat de pixies erg kwetsbaar zijn en

vooral met een hefboom eraan zeer snel sneuvelen, is een pers

pex houder hiervoor aemaakt. (Zie voor de details bijlage 1).

In deze houder kunnen 2 pixies e;el~lemd worden. Oak werd een

aluminiUm bevestigine;splaatje

(bijlae;e 2) voor de hefboom CBwaakt,

dat aan de pixies geklemd kan worden.

J+-----flefboom

In de houder is de mogelijk.heid aange

bracht om deelektrische a~nsluitingen

met koperen stripjes te realiseren.

Bij het solderen van draden aan de

pixies treden namelijk problemen Ope

Omdat de pixies niet te warm mogen

worden (900 e), moet gesoldeerd wor

den met tin met een laagsmeltpunt en

moet een vloeimiddel gebruikt worden.

Wanneer het vloeimiddel in de inkeping

van de pixie terecht komt en aanwezig

blijft,treden de meest onberekenbare

weerstandvariaties Ope fIet de houder

is dit probleem ook overwonnen. De

houder is als geheel op een stevige

-----±re fpl aat

_I---"""""rspex
staaf

·Oi;i;;;Ii-------H-oude r

pixies-c~9--h~vestie;ine~_
plaatje
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perspex staat # 12 mill. eeschroefd, die in een statief c;e

klemd kan worden.

Het gebruik van 2 pixies is oorspronkelijk bedoeld om tem

peratuurinvloeden uit te sluiten. Mechanisch gezien moet nu

echter de toch al geringe stralingsdruk de buigstijfheid van

2 pixies, overwinnen. De uitwijking van de pixie zal dan ook

maar de heltt zijn van de waarde bij gebruik van ~~n pixie.

Toch is dit, afgezien nog van de temperatuureffecten, te

preferen boven het gebruik van slechta ~en pixie. Met 2 pixies

is de uitwijking weliswaar de helft maar we krijgen nu 2 elek

trische signalen, waarvan het verschilsignaal het dubbele is

van een enkel signaal. De resulterende gevoeligheid is dus

hetzelfde.

'n Voordeel is echter dat de pixie-buiging minder is waardoor

deze zich meer lineair zullen gedragen omdat een kleiner deel

van de rek-weerstand-karakteristiek van de pixies gebruikt

wordt. Ool( de verplaatsing van de trefplaat is de hel:ft.

Daardoor is de fout ten gevolge van de verandarde invalshoek

kleiner.

I
I

I
I
~

I

I

----r
fig. 5.3.3.

Als de druk op de trefplaat niet homageen over het oppervlak

verdeeld is, zou torsie kunnen optreden. Nu zijnde pixies'

duar niet erg gevoelig voor ten gevolge ~an de stevige epoxy

glasvezel drager, ;laar stel dat tach een geringe torsie optreedt,

bijvoorbeeld volgens de pijlrichting.

UU~O~S
fig. 5.3.4.
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Nu zal op Px1 een trekkracht worden uitgeoefend naar voren,

waardoor Rpx1 kleiner wordt. Op Px2 zal een druk naar achteren

worden uitgeoefend, waardoor ten eevolge van de antiparallel

in kle~ning ook Rpx2 kleiner zal worden. In het verschil.dat

we willen meten, heeft torsie dus geen invloed.

NOG een evident voordeel van het gebruik van 2 pixies is dat

de mecilanische sterkte van het geheel verduhheld, OFlclat de

pixies daarin de zwakste schakel zijn. f1aardoor bestaat "tinder

kans op de:fect raken. lUj het illklermnen van de pixies client

erop celet te worden c1Zlt (1e elektroden, di c door het aluminium

verbindine;splnatje ook elektrisch verbouden ,io!'l}(.m in (le l1leet

schake1ing adO het7.elfde punt (+15 Volt) liggen.

De he:rboom. De ui twendi~e I\IGchunische s toring~n ee ven aanleiclinc;

tot trillen v~n de pixies met hefboom en trefplaat bij hun

mechanische resonantiefrequentie. Om redenen, die in de para

graaf over moduleren duidelijl( zullen worden, moet dnze reso

nantiefrequentie zo h008 mocelijk zijn. Daarvdor is het nodiL

dat de 11efboom van licht, stijf materiaal is. T ieht en :.::d.ijf,

omdat voor de resonantiefrequentie geldt: f =2~V 1~~1 r.

novendien moet de hefbooI1l ,,~en eleh:trische isolCltor zi.i.i. omdat

andel's via de hefboom de celijkspanning, die op de pixiAS

s taat, ook he t water bereikt. ni t gelij kspanni, 'C,f.:ivE;I'sehi 1 ,

dat dan tussen pixies en transducer s taat, geeft ,;laid (dding

tot elektrolyse verschijnselen, waardoor de elektroden V"ill de

transducer lanc;zaarrl ill oplossinr; eaan.

Een materiaal, dat aan aIle C;estelde eisen redelijk voldoet,is

tjlas. '~ebrllikt is e(~n ronde staaf van ¢ 2,4 mm. en zo 1 anG ,

(l<~ t de afstand van de inkeping in de pixies naCtr het hart

van de ~refplaat 100 rnm. is.

ne_tE.efp~a~t.:..

Als tref'plaat is e;ezocht naar een perfect reflecterend oppcr

vlak. ne overwec;inc;(~n om een rRflector te gebruiken en ~eeIl

.\bsorbCI'pnde trefplaat zijn de volgende.

',Toor een reflector ,c"eldt P = 2E = 21.
~ l' C

~ n moot echter instralen onder een hoek 01,1 geen hinder to
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ondervindon v'J.n s t,tande c;ol ven, die optroden door interferen

tie van heenc;aande en teruc;komende golven. Bij gebruik van

staal moet de hoel{ Hlet de normaal volgens ~ 1J} groter dan

28° 26' zijn om totale reflectie te verkrijgen. ive nemen lt5~

I_____I~::u _u ~-~--W;. ,. ~~
-~ -- ~ -~~: -]1

fiG.S.'J.5.
,~

~vanneer het oppervlak van de trefplaat 1 CIi1 1:" is het effec-

tieve oppervlak bij deze hook, dat wil zec;gen }oodrecht op de

invallende bunu(~l, 1. cos 0< ~ 0,7. De kracht is dan

P =1,4E.
I'

nij een trefplnat van perfect absorberend materiaal geldt voor

eon oppervlak van 1 cn?, dat dan 100drecl1t op de voortplan

tine;srichtinc; van het c;eluid kan staan omdat er Geen gereflec

teerde golf is, P = 1 ;~. De kracht is dus kleineI'. \"e nemen
l'

om een zo groat moeelijke kracht te krijgen dus een reflec-

tor. i,len kan natuurlijk door vergroting van lw l~ oppervlak de

kracht nog verc;roten. Om deze voor een reflect8rende tref-

geluid wordt uitgedrukt in

.- :2 E te krijeen moet het op;Jf'rvlak

1 = 1,43. Onder e''lIl hoek van 1+5 0

0,7 ')
1 cm". O~dat de intensiteit van het

1v/cm2 , is de kracht op de trefplaat

" de transducer dan" zi et

plaat toch gelijk aan P
l'

worden A cos 45°= 1. A =

dan een directe maat vaal' de intensiteit.

De trefplaat, die voor de nletingen is gebruikt, is vervaar

digd van staalplaat met de afmetingen 10 x 14,3 ~n. Onder de

hoek van 45 '\'lerkt deze trefplaat als perfecte reflector (U. 6) •

~'!oe: een arc,unent 0'11 reflecterend in plaats van absorberend

TIlateriaal te gebruiken is, naast de ruimere materiaalkeuze,

het feit, dat ten ~evolge van vuilafzetting een reflector

nau,.,elijks ,.,ord t aangetas t ill zijn werking, terwijl een a11sor

bertmde plaat dan veel van zijn eigenschappen verliest, omdat

rei"lectie op het vuil gaat optreden.

Pet c;elleol van trefplaat, heflJOOl!l, pixies en houder zal ver

deI' o:)l1o;::er e;enoel:ld 1Vor(len. J)eze opnemer dient, bevesti~ll aan

\
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de perspex staaf, in een statief geklemd worden. Ve.rtikaal,

omdat dan de zwaartekracht in het verlengde vml de pixies

werkt en deze in die richting ongevoelig zijn. De weerstanden

van de pixies zijn dan bij afwezigheid van stralingsdruk

I op de trefplaat nagenoeg gelijk. ivanneer het

geheel niet vertikaal staat,zal ten gevolge

van de zwaartekracht al een kracht op de

pixies worden uitgeoefend. Door de antiparallel

~t _ - inklemmirtg in de houder zal de ene pixieweer-

'fig.5.3.6. stand groter worden en de andere kleiner.

Dit is nadelig voor de gevoeligheid die het grootst is als

de weerstanden ongeveer gelijk zijn.

,Het !!!:e!!.!.bE.a~n. Om Beeil nadelie;e invloed van stromingsverschijn

selen ( zie §2.4) te ondervinden is een membraun geconstrueerd,

dat zo dicht mogelijk bij de trefplaat gep.laat~;t moat worden.

Het membraan bestaat uit een dun rubber vel (dikte,07mm.),

dat op een perspex raamwerk is gespannen. Ui t \}1.5 blijkt dat

di t membraan 'n verwaarloosbare invloed heert .)P de gelliids

intensi tei t vanwege de naGenoeg gelijke speci f:Leke akoustische

impedantie aan die van water.

De transducer, waaraan gemeten worclt, kan aan '1en in nIle

richtine;en verstelbare'klem bevestigd worden. na;:lrnlt~9 kan de

transducer in ell<e e;ewens te posi tie ten opzichte V "Ll1 lIe tref

plaat gezet worden.
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§ 5.4. De elektrische signaalverwerking.

~iet signaal, da t bes taa t 1.1i teen veranderde weers tand, moet

nu verder verwerkt worden. nat geschiedt volgens ond(~rstaand

blokschema.

ies verse 1il
1-----1 vers tlT---....brue;

l-----i

Of',set

I

ver- fil-
ster
k e r f---r---i t e r

OSCLl

I--__-Iloc;rac f
~ual

De brug

-r------,:===+========--=-=L :~v

.r ...A +
BCY55

1,t

--'-------'--..L.--------I--------.L.-------o-15 V

Het schema ziet er als voIgt uit •
.......,.---r-----,----r---.....----~------_o+15 V

De transistor TIS ()7 fungeert als ·stroombron en kan met

potentiometer P1 op 20 rnA afgeregeld worden ( 3 volt over

150 Ohnl ), zodat in rusttoestand ongeveer 10 rnA door de

beide pixies loopt. Bij deze stroorn hebben de pixies hun

grootste gevoeligheid.

}.1et potentiometer P2 kan V ' op 0 vol t worden afgeregeld
u

in rusttoestand. Door het niet exaet gelijk zijn van de
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pixieweerstanllen zullen dan de stromen erdoor iets verschil

len.

Met V ' = 0 geldtu

R I = ( R + r ) ( 20 - I ) met I in mA en r het
0 0

3O( R ) verschil in pixi.eweer-
I + r mA stand.= 0'2R + r

0

Bij druk op de pixies wordt dit

v ,
= ( R + tlR )1 - ( R - tlR + r ) ( 20 - I ) mVu 0 0

V ,
= ( 21 - 20 )H + ( I - 20 )r + 200R.u 0

Als r = 0 dan resteert V ' = 2otln.u

Een klein verschil r is niet bezwaarlijk omdat de gehele meet

opstelling toch nog ge:ijkt moet worden en constante f'outen

daardoor ge~limineerd worden.

Moduleren

Bij de eerste metingen werd een sinusvormige spanning met

een f'requentie van 4,7 MHz op de transducer gezet. Deze werd

daardoor in zijn resonantief'requentie aangestoten en begon

geluid uit te zenden. Daarbij trad dan een bepaalde constante

stralingsdruk op, die een constante weerstandsverandering

van de pixies veroorzaakte.

Tijdens de eerste proef'metingen bleek al snel dat het meet

signaal van de brug niet constant was, maar ook dr.iftverschijri

selen vertoonde; bovendien hadden mechanische trillingen uit

de amgeving invloed op het brugsignaal.

f'.lodulatie van de spanning I die de transducer s tuurde, gat' een

oplossing voor deze problemen.

Als het 4,7 !'IHz signaal, da t op de transducer word t geze t,

-amplitude gemoduleerd wordt met een constante lage f'requen

tie ( enige Hertz ), dan zal op de constante stralingsdruk

een laagf'requent wisselcomponent gesuperponeerd worden.

o

-1/

or de 1
g

__ i

~ f r-----------
constante stralingsdruk

o
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straJingsdruk

_t
~ ...

:,...Y

/' ~-.... :.-

Daardoor zal ook de brugspanning een superpositie zijn van

een D.C. component en een laagfrequent wisselcomponent.

Door nu het brugsignaal, na versterking, door een bandfilter

te sturen, is het mogelijk aIleen de wisselcomponeht door

te laten en storingen ten Gevolge van 1/f ruis, drift en

ook ten gevolge van mechanische trmllingen bij de resonantie

frequentie van de opnemer uit ta filteren. ,

De mogelijkheid om de stralingsdruk te meten door aan- 'en

uitschakelen van de spanning op de transducer en dan op het

schakelmoment het verschil in V ' bij deze twee situaties
u

te meten, heft weI de fout op ten gevolge van de drift,

maar brengt de storingen ten gevolge van de rrtE~chani6che

resonantie van de opnemer nog meer naar voren. Bij een stap

vormige druk tegen de opnemer zal deze eerst in zijn eigen

frequentie gaan uittrillen.

_ _ -----J~~,~~..........=...~ -----'m.;..e;;..e~t_=s:....:i=."gno.<::,,;._a....:a....:l~ __L---tr~c>

Hierdoor kan pas na verloop van tijd redelijk op de osci1lo

graaf worden afgelezen, maar in die tijd kan weer drift zijn

opgetreden.

Een goede oplossinc is het sinusvormig moduleren van de

spanning op de transducer. Gekozen is een modu1atiefr e quentie

van 2 Hz, omdat dan met een bandfilter de drift kan worden

geEHimineerd alsmede de storingen ten gevolge van de eigen

trillingen van de opnemer, die rond 25 Hz liggen. Uit gra

fiek J op pagina 66 blijkt dat het gemeten signa-al als func-
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tie van de modulatie£requentie tot 2 Hz ongeveer constant is,

dat wil zeggen dat nog geen invloed bestaat van .mechanische

eigentrillingen.

Hoewel uit de gra£iek blijkt dat de gevoeligheid van de opnemer

veel groter is bij de resonantie£requentie, is toch besloten

deze £requentie niet als modulatie£requentie te gebruiken,

omdat aIle mechanische storing~n van buitena£ juist op signa

len van deze £requentie het meeste invloed hebben.

Een modulatie£requentie boven die resonantiefrequentie, bij

voorbeeld 60 Hz, is ook overwogen maar verworpen, omdat bij

hogere f'reqUenties de demping van de opnemer door de traagheid

van het omringende water een te grote rol gaat spelen, waar

door de gevoeligheid bij deze £requenties snel a£neemt.

··~anninG op transducer.
Fl V = 2 A vol tt t

Il::- L-__m_ax. a p op

, Amplitude van het rlleetsignaal
2.6
~ V J = 2 B volt-=---=---.....:...---=------=-----'------..1------'lfIlf1..:HIIBl-Bl,a1X top top

Dij het moduleren moet men er voor zorgen dat de modulatie

diepte bijna 100 (1b is, omdat dan de wisselcomponent in de

stralingsdruk maximaal is. Als men met een andere modulatie

diepte werkt, moet een omrel{enfactor op het met de scoop eemeten

spanningsverschil worden toegepast.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld.
mod. 0,5 sec.

diepte
100~l{.

nus aen spannine van 2A volt op de transducer levert een meet

signaal van 2R volt.

Door vergelijken van deze spanning met de ijkkromme van de op-

1:::~r_kenmen de s,.rsuneSdrUk2 en de geluidsintensiteit vinden.

di~pte Vmax .= 2 A vOlttoptop
35~o ,

meetsignaal 2C volt t t·op op
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WeI is waar is de topspanning op de transducer dezelfde en

dus ook de stralingsdrul, en intensiteit,maar de amplitude

van het meetsignaal van 2 liz is nu kleiner.

Dit is echter om te rekenen naar een waarde ,die met de ijkkrom

me het gewenste resultaat levert, met behulp van de volgende

forrr.ule:

100 2CW X =
2B of algemeen gemeten signaal toptop =

modulatiediepte meetsignaal
toptop

...

Storingsonderdrukking door vermenigvuldigen

Ook is overwogen om door vermenigvuldiging van het meetsig

naal met het modulatiesignaal de storingen te elimineren.

Stel V '= AcosW. t + Bcos (W t + (D ) + D.u m s r
en modulatiesignaal C cos(w t + {) )

m
I1ierin is tJ de hoeksnelheid van het modulatiesignaal,m .

W de hoeksnelheid van het stoorsignaal,s
f en B zijn faseverschillen.

De faseverschuiving B treedt op ten gevolge van de overgang

V~l het geluid van de transducer naar de opnerner via het water.

Hier geldt:

geluidssnelheid 1500 m/sec o} J
stel afstand 2 em. reistijd = 1 3 ,.sec

bij 2 Hz is T gelijk aan 500.000 fsec

---.Conelusie is dat B te verwaarlozen iso

Nu resulteert de vermenigvuldiging

V = {Acos wmt + Bcos(Ws t + f) + n} .tCcos~ t\ =

V = AC cos2 w t + HC cos (w t +lV). eosw t + DC cosw tm s I m m

AC
V = '2

BC
+ -2 cos (w t - w t + P ) 0s m

De geIijkspanningscomponent is evenredig met de amplitude A.

van het gewenste siGnaal en niet evenredig met de amplitude

van de storing, mits W
m

Door filteren kan aIleen

f. W •s
AC
~ worden doorgelaten.
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Bij het meten bleek het gebruik van een vermenigvuldiger

geen enkel voordeel op te leveren ten opzichte van aIleen

een bandfilter. Aangezien dit laatste eenvoudiger is, werd

met het toepassen van een vermenigvuldiger gestopt.

De yersterkers

Schema:

I

v'lAo

versterking 10x

II .•.,..,

,Met deze versterker kunnen we het verschilsie;naal V ' verster
u

ken naar een 10x zo e;rote spanning ten opzichte van 2>arde. Deze

spanning kan lIlet een oscillograaf gemeten worden.

Na de verschilversterker voIgt nog een versterker.

-r--------1/ 0

II.. ' I

versterldng 10x

Iller staat op punt 2 het sie;naal uit versterker 1 en op punt

3 is een reeel bare gelijkspanning gezet. JU t bleek nodig Oludat

vdn~.".ee;e de DC compone,nt ui t de brue aan de ui tgang van ver

sterker 1 een nc component stond, die langzaam varieerde~
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naardoor liep versterker 2, soms vast. Met potentiometer PJ

lean deze gelijkspanning zo(lanig gecompenseerd worden dat de

versterl<er de AC component van 2 Hz weer onvervormd kan ver

sterken. Deze gelijkspanning met condensatoren direct achter

de brug tegen te houden is af te wijzen,omdat dan ook het

signaal van 2 Hz, dat we juist moeten hebben, te veel wordt

verzwakt. Het signaal van versterker 2 wordt door een band

fil ter gestuurd met doo"rlaatbartd 1-) Hz.

Tot slot wordt het gefil terde signaal aan een 2 kanalen osci1"

lograaf toegevoerd. Het niet gefilterde signaal wordt op het

tweede kanaal toegevoerd. Dit signaal bestaat uit de 2 Hz com

ponent met daarop gesuperponeerd een stoorsignaal van rond

25 Hz. Aan het afplatten van de pieken van dit signaal is goed

t~ zien of versterker 2 niet vast loopt. Is dit weI het geval

dan moet geregeld worden met P3,z6 dat de versterker niet aan

de andere kant vast loopt bij afwezigheid van stralinesdruk.

§5.5. De opwarmtijd. Alvorens met de pixie-opnemer te meten

wordt aanbevolen een opwarmtijd van ongeveer 7 minuten toe te

staan (lita15). Nadat de meetschakeling is aangezet zal door

lIe stroomdooreang in de pixies warmte worden gedissipeerd.

De weerstand verandert dan. Na 7 minuten heeft zich ean tempe

ratuurevenwicht in~r.esteld. Pas dan dient men V 'op 0 vol t af,- u

te regelen met P2. Omdat luchtstromen langs de pixies onc;e-

lijke afkoeling te'veeg kunnen brengen moeten deze Irlechanisch

worden afgeschermd.
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I 1I00.fdstul<:: 6. r.'otin~~on en Illeetresu.l taten.

§ 6.1. De meetprocadure.

A.ls samenvattine van de voor het meten belangrfjke aanwijziging

en diene het onderstaande.

-1- Schakel de apparatuur aan.

-2- Regel na 7 minuten Vu ' op 0 volt met potentiometer 1'2'

grof en fijnregeling aan de voorzijde van de kast aangebracht.

-)- Controleer de stroom van 20 rnA door gelijkspanningsmetinl~

over 150 Ohm. Als deze spanning niet ) volt is,dan bijregelen

met P1 achter in de kast.

-4- Controleer met de oscillograaf of versterker 2 niet OV8r

stuurd wordt, l3n regel dit eventuee.l bij met P
J

aan de voor

zijde van de kast.

-5-' Zet het met 2 Hz gemoduleerde signaa.l op de transducer,

die onder een hoek van 450 op de trefplaat gericht staat,

en lees de meetresultaten op de scoop af.

§ 6.2. De meetopstelling.

De gehele meetopstelling met aIle apparatuur is via ~6n punt

met aarde verbonden. Vanuit dit punt zijn afscherllling811 en

apparaatkasten volgens een stervormig patroon aangesloten.

Dit ter voorkoming van lussen, waarin inductief storin~en kun

nen ontstaan.

De metingen zijn verricht door op de transducer een wet 2 Hz

A~l gemoduleerd sigilaal te zetten.

Laagfrequent generator: Feedback limited.

Test wave-form generator type TWG )00.

THE. ER. GE:" 2).

H06gfrequent gener~tor: Rhode und Schwarz.

Leistungsmess-sender.

THE.ER.GEtf 02.



Bandfilter: 1\rnhrt-, i I (~

n ..nlipdSf.ifllLor, Illu(:el 330 A.

Oseillograa.f: Philips.

dual-bealIl, type 1'1'1 32J1

THE.EH. OF J9.

De hoogfrequentc;on(',rator bezi teen ingang am een modulatie~"

signaal toe te voeren. Hot signaal, dut op de tran13ducer wcr

gezet gaf het voleende hf'l:ld'

ni t ZOI1. wue tl"'ll

Doze van dl) Hhod(~ und

Sell,. :cz ·:'.erlwccl LoT'. i:oci;. 1\.)<,(1.:11 Liermee redel:ijk'~ meetresul t, ... -

de trnnE':ducer.

,n:n . (Op

(:;:1

to.,

[

J_.. u,009



- 57 -

I

10

5

t.----,
2,5

I I

5 7,5 10 15 V inmax-toptop

v . tU1

15

10

C;'rafiek 1

----

I5

I ~-

L-i----J4----- -----78-~-------r\ j U· "1 :'i'-r.r--------+-~·..,2>-f('\-)-------- ·---·----J~d--

W. .i" nM
1nmH~'{



.
V in voltat uit

30 0 4
40 0 5,8
45 0 5,8
50 0 5,8
60 0

7
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'D~ a£stand tussen de transducer en de opnemer is niet erg

k~itisch, zoals bleek uit het meten van de meetspanning V 't
u~

als funct1e van de afstand bij een constante spanning op de trans-

ducer. Een afstandsinstelline; van :x: 'fo 3 mm is voldoende nauw-

keurig.

Ook aan de ingestelde hoek van 45° behoeven geen strenge eisen

te worden gesteld, zoals gebleken is uit de volgende metincen,

die t~edrlan zijn bij vaste spanning op de transducer en constante

afstand

De instelliag van de hoek van {t5° kan goed geschieden door een

lichtbundel op de trefplaat te werpen. De gereflecteerde bundsl

moat dan op de transducer vallen en samen met de invallende

bundal een loodrechte hoek vonnen.

Door de scherpe knih: in het AM e;emoduleerde transducersi :;naal

werd de opnemer in zijn rC"~()nantiefrequentie aall:);n,·; tot» J

wordt er weI weer uitgefilterd door het bandfilter maar tnch

word t bij goede fU,!-modulatie efHl betere meetnauw>';(;U j r;h.e ill ve r

wacht. naarom zijn poe;ine;en in het ",ark gesteld Ol!!~.:e:)udul(ltor

te makan. Di t bleak tot nu toe niet zo eenvoudi:; 01.1(( .:.t It h. 5
watt vermoe;en moet worden geleverd aan de transducer om e0ft

redelijk meetgebied te kUI111en bestrijken. Bij een draaggolffrecllHw

tie van 5 rfIrz levert dat de nodiee problernen.

Voor het tot nu toe gereedgekornen gedeelte van die modulator

en versterkers zie bijlage J, op pagina 65.

§ (). It. Ilnpeda.n ti eme tine; van de transducer.

In verbc:md l:lCt het berekenen van hat in de transducer gestuurcj(·

elektrische vermogen en met het ontwerpen van een vermogensv'lr

sterkel' is de impec1a.ntie van de transducer e;e1'leten b.ij een frequHn-'

tie van 5 1\1Hz. nit is als volc;t e;ebeurd.
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18 V
toptop

,---
I

I
I

-- -1--,.------.

° ohm

__ --' I

:ransducer

e onbelast

ebelast

18 x= ----,..",.30 x + 60

x = 90 ohm.

30 v
'toptop

:1e vermogensoverdracht vall de generator naar de transducer is

p = 67 ;:h

een

60

verI op de transducer:

p
max.

van

(),5spanninG vc:,n

0,47 watt }

~ 0,7 •.,a tt

bijvoorbeeld
- ,

p = 6,5 ~
90 l

P :: 6,5
ma.x.

dan bij

~ 6.5 De ijkprocedure.

Om redelUke conclusies met betrekkinc; tot de geluidsintensi

teit te kunnen verhinden aan de gemeten spanning aan de uitgang

van het meetsystemn, is het nodig de gehela opstelling te ijken.

Aanvankelijl( zou tIi t moeten c;ebeuren door bekenr::e krachten tegell

de trefplaat van de opnemer te drukken en dan hat d,aarb5j optre

dende meetsi~aal als funl'ti(~ van die kracht in e(~n grifiel( uit

te zet ten. ~let de aldus verkrcc;en jjl<krarnme zoudeI1 dan e,(J luids

intensiteiten van ;transducers c;emeten kunnen wordHu.

Omdat echter meters, die bekende drukkrachten in d( ord(~ van

milli[',Tammen leverell'niet bleken te bestaan, was l1:Lt Jliet mo··

gelijk. Daar komt nag l-dj, dat bij deze statisclle ijkl:wthode de

drift van de pixies een storende rol kan spalen.

naarom is c;ezocht caar een andere manier van ijken.Dezc is ge

vonden in het c;e brl! il.;:en van een transducer, •.,aarvan dE: on tpu t

als functia van de 0PGedrukte spannine; bekend is. ['.[et epl1 d.:;\r

e;8ljjke transducer Lan dan een :ukkrollll~le worden opgenom(-·n lJU eell

:\j':-eelllOduleerde sp~.nnillC; opde transducer, zorint storinccn ter;

cevolge van ~rift dan eeen ral kunnen spelen.

In afwaclt tine; vc.ln (' ,) levering van een dergelijke trans(lncer EUt

voorlopic; c;rc,fiek 1 op pagina 57 als ijkkromme dienst (10pl1, en
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opeemerkt moet noe; worden, dat veel constant bl"jvende onnau,V'keu

riehedon van het elektrische enmechanische systeem ten c;evole;e

va'n hot ijken worden geelimineerd.

§6.6. Conclusies.

~;at de beschreven methode is het moc;elijk c;ebleken om via de stra

line;sdruk de e;eluidsintensiteit van een elektro-akoustische

transducer tEO meten. nit e;ebeurt dan op een betrekkelijk eenvou-

dige manier.

ne meetmetho(e is z~ker eevnelie cenoee; om intensiteiten vannf
r,

0,01 w'att/cm' te moten, maar wellicht zaIfs noe; eevoeliger.

Door ontbrekf'n van de juisto ijkmiddelen is nog geen ijlq:;rafiak

opgenomen, we arui t '1e werkeljjke e;evoelie;heid kall ,'/Orden ai'gale id.

Ter verhoc;in[ van de meetnauwkeurigheicl \V'ordt noe gewerkt aan

eell hooe;freql:ent ( 5 t.lIlz ) vermogensversterker, die moet dienen

nm het gamodl'leerde signaal, dat de transducer llOet sturen,

onvervormd er van voldoende sterkte te mall-.en.
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Tabol 1

materiaal transvorsale . longi tudinale dichthe~d specifieke
golfsnelheid golfsnelheid in lq?;/m • akoustische
in m/sec. in m/sec. impedan~ie

in kg/m • sec.

aluminium 3040 6420 2700 1 ,69.107

koper 2325 4760 8900 4,18.107

ijzer 3240 5950 7900 4,7.107

lood 700 1960 11300 1,4.107

nikkel 2960 5630 8900 75,0.10
platina 1730 3260 21450 8,40107

zilver 1610 3650 19300 76,2.10

staal 3150 585lt 7800 4' 7
j 7.10

bariuIn titanaat 5000 5400 72,7·10

kw-arts 5700 2600 71,5.10

lnylon 1070 2700 1140 G3,0.10

1121 2670 1200 6perspex 3,2.10

1497
6twater 1000 1 ,49.10

lucht 330 1 t:3 ltJO

3420 5660 2240 6Ikroone;las 11,4.10
I

.10 6!pyrexelas 3280 5640 2320 1J ,
Ineopreen 1600 1330 12,-1.10

6

~ubber(e;um) 1550 950 '1 t'~106I ,~.

glycerol 1900 1260 10 t· 106
I -.<' 7.

1400 800
: 6

smeerolie 1 1 ,'1.10

olijfolie 1400 900 1 1 ,3. 106

Gebruik is hiervoor Bemaakt van lit. 11 en het Handbook for

Chemistry and Physics.
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13ijlage 2
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,Rijlage ).
t

De niodulator.

o,~

t t------'---E.--tlI----<1 1Iu,.1
J~_v

ff

JL1/ ~------e--11

VC!:
o.o---1I--L..-----------4l>--!8

'u'''V#f/

Het sie;naal aan de ui tgane;, V . t' moet nog ver:3terkt worden
Ul

en dan aan een vennoeenstrap toegevoerd worden. Deze dient

een ui te;anr;simpedantie<,qn 90 ohm te hebben.

Versterkertrap na de modulator.

---~-----""'------'-----''---'---'------'--------T--·-r--..,.-Qt'/S-

I
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