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samenvatting.

Binnen de vakgroep medische elektrotechniek van de Technische

Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar ultrasone

tomografie. Met de tomograaf die op de vakgroep aanwezig is,

kunnen vier verschillende grootheden afgebeeld worden:

- de demping, (AMP-meting.)

- de frekwentieafhankelijkheid van de demping, (MFD-meting.)

- de (lokale) geluidssnelheid, (TOF-meting.)

- verstrooiing van het ultrageluid. (IBS-meting.)

De drie eerste metingen kunnen korrekt uitgevoerd worden, maar

de vierde leverde de nodige problemen op. De belangrijkste

oorzaken van de problemen met deze meting, waren:

1. Elektrische stoorsignalen, die via de voedingsspanning binnen

kwamen.

2. Ruis ten gevolge van de Time-Gain-versterker, die aan het eind

van iedere meetcyclus een zeer hoge versterking had.

3. Een te geringe bandbreedte van de gebruikte versterkers.

4. Het gelijkrichten in plaats van kwadrateren van het signaal.

5. Het leeglopen van de integrator.

6. Akoestische stoorsignalen op de transducent.

Mijn afstudeeropdracht was het oplossen van deze zes problemen.

Het eerste probleem is gereduceerd met zware ontkoppeling van de

voedingsspanning. De Time-Gain-versterker is weggelaten. Er is

een nieuwe filter/versterker met grotere bandbreedte ontworpen

en getest. De gelijkrichter is vervangen door een kwadrator en

het probleem met de integrator is opgelost. Om de akoestische

stoorsignalen te verwijderen is een kollimator ontwikkeld, deze

verbetert de kwaliteit van de meting wel, doch het probleem is

niet volledig opgelost. Het resultaat is een afbeelding,

waarover een vlekkerig patroon ligt, waarin de fijne strukturen

verloren gaan.
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Summary.

At Eindhoven University of Technology, in the division of

Medical Electrical Engineering, research is done on ultrasound

tomography. The tomograph that is used for the research, is

capable of measuring four different properties:

- the attenuation of an ultrasound pulse transmitted through an

object; (AMP-measurement)

- the dependency of frequency of the attenuation; (MFD)

- the speed of sound; (TOF)

- the scattering of the ultrasound. (IBS)

The former three measurements can be done properly, the last one

had some problems of which the most important were:

1. Electrical disturbances, entering the circuits through the

supply lines.

2. Noise due to the Time-Gain-amplifier having a high

amplification level at the end of each measuring cycle.

3. The bandwidth from the amplifiers, which is too smalle

4. Detection of the signal instead of squaring it.

5. The integrator-voltage, which is decreasing in time.

6. Disturbing acoustical signals acting on the transducer.

My task was, to solve these problems. The first problem is

reduced by decoupling the supply lines heavily. The Time-Gain

amplifier has been removed. The filter/amplifier is redesigned

to have a larger bandwidth and it has been tested. The detector

is replaced by a squarer and the problem with the integrator has

been solved. In order to remove acoustical disturbances, a

collimator has been developed. The quality of the measurement is

improved by this collimator, although it is not yet perfect. The

resulting picture reconstructions show a speckled picture, in

which the finer structures are lost.
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1. Inleiding.

In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de faculteit

Electrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt

het onderzoek geconcentreerd in drie projekten : instrumentatie

ten behoeve van gehandicapten, servo-anesthesie en afbeeldings

technieken in de geneeskunde. Mijn werk, verricht als afstudeer

der, is gedaan binnen het laatste projekt.

1.1. Het doel van het onderzoek.

Het afstudeerwerk is gedaan aan een ultrasone tomograaf, zoals

die aanwezig is op bovengenoemde vakgroep. Een tomograaf is een

apparaat, waarmee het mogelijk is tweedimensionale afbeeldingen

te rekonstrueren uit een aantal ééndimensionale. Zo'n

ééndimensionale afbeelding moet dan een projektie zijn van een

fysische grootheid. Bij een projektie wordt de informatie van

een voorwerp over één dimensie geïntegreerd. De fysische

grootheid kan bijvoorbeeld de demping van Röntgenstraling of de

infinitesimale looptijd (zie form. 1.1.) van ultrageluidsgolven

(1.1.)

zijn.
flt 1

lim =

fls ... 0 fls v

De projektie van de eerste grootheid is hetzelfde als een

ééndimensionale Röntgen" foto" • Indien men een aantal van deze

ééndimensionale Röntgen" foto" 's of projekties in één en het

zelfde platte vlak, onder verschillende hoeken maakt, kan er een

rekonstruktie gemaakt worden met behulp van een computer. Op

deze manier kan een Röntgen-U foto" van een lichaamsdeel in

dwarsdoorsnede gemaakt worden, de dwarsdoorsnede is het platte

vlak waarin de ééndimensionale projekties gemaakt zijn.
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Fig. 1.1. De tomograaf waarmee gewerkt is.

De tomograaf waarmee gewerkt is, werkt met ultrageluid als

informatiedrager. Wellicht is bij de lezer het gebruik van

ultrageluid om afbeeldingen te maken, bekend van de "echo"

plaatjes van ongeboren kinderen. Het ultrageluid waarmee de

tomograaf werkt, is geluid met een frekwentie van 1 MHz of met

een frekwentie van 3,5 MHz. De vier fysische grootheden die

gemeten kunnen worden zijn:

- de amplitude (AMP) van het signaal, waaruit de (lokale)

demping berekend wordt,

- de looptijd van het signaal, (Engels: Time Of Flight, vandaar

TOF genaamd) waaruit de (lokale) voortplantingssnelheid bepaald

wordt,

- de verschuiving van de gemiddelde frekwentie van het signaal,

(MFD: van het Engels: Mean Frequency Downshift ) waaruit de

lokale frekwentieafhankelijkheid van de demping bepaald wordt,

en de

- verstrooiing (IBS: Integrated-Back-Scatter) van het

ultrageluid.
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Omdat geluid van de gebruikte frekwenties in lucht te sterk

gedempt wordt, wordt de gehele meting in een bak met water

uitgevoerd, waarbij het meetobjekt tussen geluidszender en

-ontvanger is geplaatst.

Het uiteindelijke doel van het projekt is, om met behulp van

deze tomograaf weefsels te kunnen identificeren, en zo artsen

een hulpmiddel te verschaffen bij het karakteriseren en

lokaliseren van bijvoorbeeld tumoren. De grootste problemen

echter die het maken van goede afbeeldingen in de weg staan,

zijn: afbuigingen van de geluidsbundel op harde oppervlakken,

zoals bot, en het niet goed funktioneren van de ontvanger van de

verstrooiing.

Mijn opdracht was het, om de bestaande ontvanger van de

verstrooiing deze wordt ook aangeduid met Back-Scatter

ontvanger - onder de loep te nemen, en om die delen die voor

problemen zorgden, opnieuw te ontwerpen. In het bijzonder waren

die problemen: de bandbreedte van de filters, en de omhullende

detektor, die vervangen diende te worden door een kwadrator.

Tevens was het de bedoeling om verstoringen van de meting door

akoestische signalen, die op het meetelement (transducent)

vallen, te elimineren.

In dit verslag zullen in hoofdstuk twee de bestaande ontvanger

en zijn tekortkomingen behandeld worden. In hoofdstuk drie

worden de wijzigingen beschreven, die zijn doorgevoerd. In

hoofdstuk vier volgt dan een beschouwing van signalen, zoals die

ontvangen worden. In hoofdstuk vijf wordt een suggestie gedaan

om de postprocessing te implementeren. Hoofdstuk zes en zeven

bevatten respektievelijk de resultaten en de konklusies.

-7-



1.2. Beschrijving van de tomograaf.

In een waterbak zijn een ultrageluids-zender en een -ontvanger

recht tegenover elkaar geplaatst, tevens bevindt zich in de bak

een meetobjekt. In de gevallen beschreven in dit verslag zullen

dit vormen zijn, gemaakt van agar-agar, in plaats van werkelijke

lichaamsdelen. Deze vormen worden in het vervolg aangeduid als

fantomen. Teneinde de fantomen de akoestische eigenschappen te

geven van diverse weefsels, worden er stoffen aan de agar-agar

toegevoegd. Bij de fantomen die in dit verslag genoemd worden

zullen dat zijn:

- propanol om de geluidssnelheid te vergroten,

- ijzer(III)oxide poeder (Fe 0 ) om het fantoom geluidsdemping
2 3

te geven, en verstrooiing,

- glasbolletjes, gevuld met lucht, met een diameter van enkele

tientallen ~, die hetzelfde effekt hebben als ijzer(III)

oxide, maar dan veel sterker.

- carborundum poeder, dat eveneens demping en scattering

veroorzaakt.

Indien door de zender een geluidspulsje wordt uitgezonden, zal

dit even later op de ontvanger terecht komen. Als er zich iets

anders dan water tussen zender en ontvanger bevindt, bijvoor

beeld een fantoom, dan zal dit geluidspulsje verstrooid worden.

Omdat deze verstrooiing in alle richtingen plaatsvindt, zal er

ook een gedeelte op de zendtransducent vallen. Een gedeelte van

de geluidspuls gaat door het fantoom en zal op de ontvanger

terecht komen. Er kunnen nu vier grootheden bepaald worden. uit

het signaal dat op de ontvanger valt, kunnen bepaald worden: de

amplitude van het ontvangen signaal, waaruit de demping bepaald

kan worden; het tijdsverschil tussen uitzenden en ontvangen van

de puls, waaruit de geluidssnelheid bepaald kan worden; de
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gemiddelde frekwentie van de ontvangen puls, waaruit de

frekwentieafhankelijkheid van de demping bepaald kan worden. Van

het signaal dat op de zender ontvangen wordt, wordt de integraal

van het vermogen over de tijd berekend. Deze integraal noemen we

de Integrated-Back-Scatter, en hieruit kan een Back-Scatter

coëfficient bepaald worden.

Doordat de ontvanger, na het ontvangen van de puls, de zender

een nieuwe puls laat generen, gaat het systeem rondzingen. Het

gevolg is, dat de metingen gedaan kunnen worden over een aantal

rondzingcycli • Deze metingen zijn hierdoor een stuk nauwkeu

riger, dan wanneer er slechts eenmaal gemeten zou worden. Een

enkele set metingen, waarbij bovengenoemde vier grootheden

bepaald worden over een aantal rondzingcycli , noemen we een

sample.

Fig. 1.2. Scanbewegingen van de tomograaf.

Bron: Sollie [7 pag. 10].
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Na het nemen van een sample worden zender en ontvanger een

stukje verplaatst in een rechte lijn en wordt er een tweede

sample genomen, waarna ze weer een stukje worden verplaatst,

enzovoort. De reeks samples wordt de projektie genoemd van het

meetobjekt , genomen onder een bepaalde hoek. De totale meting

bestaat uit het maken van projekties onder verschillende hoeken

tussen 0 en 180 graden, en bevat de informatie, benodigd voor

het maken van een zogenaamde terugprojektie, die met behulp van

een computer wordt gedaan.

De terugprojektie kan op diverse manieren gebeuren. Er zijn twee

algorithmen beschikbaar, de z.g. direkte Fourier inversie

methode en de gefilterde terugprojektie • Van deze terugpro

jekties kunnen plaatjes worden gemaakt, waarbij de lokale

eigenschappen gerepresenteerd worden door grijswaarden.
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2. Meting van de Integrated-Back-Scatter (IBS).

Eén van de vier eigenschappen die gemeten worden is de

achterwaartse verstrooiing of Back-Scatter. De meting levert

echter nog de nodige problemen op. Dit is onder andere te wijten

aan enkele tekortkomingen van de ontvanger.

2.1. Omschrijving van Integrated-Back-Scatter.

Doordat een geluidspuls in een objekt in alle richtingen

verstrooid wordt, zal er een gedeelte van het verstrooide

signaal terugvallen op de zendtransducent. Van het elektrische

signaal, dat ten gevolge van dit signaal in de transducent

opgewekt wordt, wordt de integraal over de tijd van het vermogen

genomen. Daar de tomograaf projekties verwerkt, dat wil zeggen

integralen over de loodlijn van de transducent, moet de

integraal over de tijd omgerekend kunnen worden naar die over de

loodlijn. Hierdoor is het noodzakelijk, dat de variatie in de

lokale geluidssnelheid klein is.

In een uniform homogeen medium zal een geluidsbundel zich

rechtlijnig voortbewegen. Op een overgang tussen twee media met

verschillende akoestische eigenschappen hoeft dit niet het geval

te zijn. Indien de akoestische impedantie van de twee media

verschillend is, zal er reflektie optreden, als de geluidssnel

heid verschilt, zal er breking van het geluid optreden.

Een geluidsgolf kan terug op de zender vallen door verschillende

oorzaken. Er kunnen primaire en sekundaire oorzaken onderschei

den worden. Primair zijn er twee mechanismen verantwoordelijk

voor het terugvallen van de zendpuls op de zender.
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Fig. 2.1. Spekulaire reflektie en breking van een geluidsgolf

aan het oppervlak tussen twee media.

(Bron: Wells [6 pag.19].)

Mechanisme 1. Indien (ultra)geluid op een deeltje valt met een

andere akoestische impedantie, zo'n deeltje noemen we

inhomogeniteit - en de afmeting van dat deeltje is groot ten

opzichte van de golflengte van het ultrageluid, dan treedt er

spekulaire reflektie op aan het oppervlak, zoals bij licht aan

een spiegelend oppervlak. om de geluidsbundel terug te laten

vallen op de zender is het echter noodzakelijk dat het oppervlak

van de inhomogeniteit parallel staat aan het oppervlak van de

zender.
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Fig 2.2. Verstrooiing van geluid op kleine inhomogeniteiten.

Bron: Hagen-Ansert [5 pag 8].)

Mechanisme 2. Indien een geluidsbundel op een inhomogeniteit met

kleinere afmetingen dan de golflengte van het geluid valt, dan

zal dat deeltje mee gaan trillen. Het gaat dan zelf als

{puntvormige) geluidsbron fungeren, en zal dan geluid uitzenden

in alle richtingen. Dit noemt men Rayleigh-verstrooiing of

-scattering. Van deze Rayleighverstrooiing is het mogelijk

tomogrammen te maken.

Secundair kan een golf terugvallen op de zender, doordat een

afgebogen of gereflekteerde geluidsbundel gescatterd wordt, of

een gescatterde bundel gereflekteerd, of meervoudige reflektie,

enzovoort. Deze secundaire effekten zorgen ervoor, dat er op de

plaatjes van terugprojekties vlekken ontstaan met een verkeerde

grijswaarde.
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2.2. Beschrijving van de bestaande echo-ontvanger.

De bestaande echo-ontvanger zoals beschreven door Wittekamp [1]

bestaat globaal uit een versterkingsgedeelte, een schakeling

waarmee het signaal bewerkt wordt, een digitale timing

schakeling en een AID-omzetter. De laatste twee schakelingen

zullen hier buiten beschouwing gelaten worden.

b.gr.nzer
ofTlhu I lende

detektor
yoor".rsterk... r

Ueeho

hold

ade besturinlls

besturinll

tiJd
afhankeliJke
ersterkinll

1011isc:he

If-----------j b.stut'inll J-----~

'------~

Fig. 2.3. Blokschema van de bestaande ontvanger.

Het versterkingsgedeelte bestaat uit een ingangsschakeling en

vier filter-versterkerkombinaties. De ingangsschakeling zorgt

voor een aanpassing aan de kabelimpedantie van 50 Ohm, en tevens

voor demping van de transducent. Ook bevat ze een overspannings-
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beveiliging, die noodzakelijk is omdat de zendspanning, die in

grootte kan variëren van 150 tot 250 Volt, over de ingang komt

te staan. De filters zijn RLC-filters met een centrale

frekwentie van 3,5 MHz en een kwaliteit van 4. De eerste en de

vierde filter/versterker hebben een vaste versterking, die

berekend zijn op een waarde van ongeveer 25. (Mies [2]).

De tweede en de derde filter/versterker vormen samen de

zogenaamde Time-Gain-versterker. Van deze versterker wordt

tijdens een meting de versterking exponentieel met de tijd

opgevoerd. Hiertoe wordt een zaagtandvormige spanning aangelegd

op pin 2 van het IC MC1350. De bedoeling van deze aktie is om

de demping van een geluidspuls in een meetobjekt te kompenseren.

Het is immers zo, dat hoe verder een puls het meetobjekt

binnendringt, hoe meer die puls gedempt wordt, en hoe later hij

op de zend-transducent terugvalt.

De schakeling voor bewerking van het signaal bestaat uit een

gelijkrichter, een laagdoorlaatfilter, een korrektieschakeling

en een integrator. De eerste twee schakelingen zorgen voor een

omhullende detektie. De korrektieschakeling trekt een gelijk

spanning, waarvan de grootte instelbaar is, van het signaal af.

De korrektie is bedoeld om een offsetspanning, die gegenereerd

wordt door de gelijkrichter, te kompenseren. Tevens is het

mogelijk om het uitgangssignaal te korrigeren voor de invloed

van ruis. Het is hierdoor mogelijk om de meetwaarde op nul in te

stellen, indien er geen Back-Scatter ontvangen wordt.
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Fig. 2.4. Schema van de bestaande integrator.

( Bron: Wittekamp [1 bijlage 2A])

De bestaande integrator is een standaard integrator met een

op-amp, een weerstand en een kondensator. De op-amp is van het

type LM318. Omdat er over een aantal rondzingcycli geïntegreerd

wordt, bevat het te integreren signaal zendpulsen, of wat daar

na het ingangscircuit van over is. Deze zendpulsen zijn geen

Back-Scatter, en mogen dus niet mee geïntegreerd worden. Daarom

is de weerstand van de integrator in twee delen gesplitst, en is

er tussen die twee delen en aarde een FET van het type BS170

geplaatst. Daarmee wordt op het moment dat deze zendpulsen de

ingang van de integrator bereiken, deze ingang aan aarde gelegd.

Deze FET noemen we "hold"-FET.

Na een meting wordt de spanning aan de uitgang van de integrator

gemeten. Dit gebeurt met een analoog/digitaal-konverter. De

waarde die deze konverter levert is het Integrated-Back-Scatter

of IBS- signaal, dat naar de computer gestuurd wordt. Op dit

tijdstip van konversie wordt de ingang van de integrator met

behulp van de "hold"-FET aan aarde gelegd, omdat de uitgangs

spanning tijdens het konverteren niet mag veranderen.
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Een andere FET van hetzelfde type is over de kondensator van de

integrator gezet. Deze FET noemen we de "reset"-FET. Deze brengt

na een meting de integrator weer in startpositie, dat wil

zeggen: de uitgangsspanning van de integrator wordt nul volt

gemaakt.

2.3. Zwakke punten van de bestaande ontvanger.

Zoals gezegd hebben de filters een centrale frekwentie van 3,5

MHz bij een kwaliteitsfaktor van 4. Voor een filter met een

weerstand, een spoel, en een kondensator geldt:

Z = R
r

1
Z =c jwC

(2.1.)

(2.2. )

Z = jwL (2.3. )
L

De serie impedantie is:

Z + Z + Z =
reL

1 + jwRC - w2LC

jwC
= z

s
(2 .4. )

Voeren we nu de volgende drie variabelen in:

L
Kwaliteitsfaktor Q = v(--),

R
( 2 . 5 • )

1
Resonantie(hoek)frekwentie w =

o

en verstemming v--
w

o

wo
w

v(LC)

f f
o

=y -y
o

(2.6. )

( 2 • 7 • )
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dan gaat de formule voor de serie-impedantie over in:

z =
s

Qv + j

jw Q C
o

(2.8.)

Op de kantelpunten van de serieschakeling geldt dat het reële

deel van de impedantie gelijk is aan het imaginaire (-3

dB-punt) :

De bandbreedte wordt dan:

f
o

B=Q

(2.9.)

(2.10.)

Voor andere tweede orde systemen geldt een andere kwaliteitsfak

tor. De formules (2.9.) en (2.10.) gelden algemeen voor filters

met één afgestemde RLC-kring.

Het eerste zwakke punt van de ontvanger was de geringe

bandbreedte van de filter-versterkers. De filters zoals die

voorheen uitgevoerd waren hadden een resonantiefrekwentie van

3,5 MHz en een kwaliteit van 4, en dus een bandbreedte van iets

minder dan 900 KHz. Daar er vier filtersekties achter elkaar

staan, is de versterking op de kantelpunten al 12 dB minder dan

bij 3,5 MHz. Doordat we te maken hebben met kondensatoren uit de

E12-reeks en spoelen uit de EG-reeks, kan de werkelijke

resonantiefrekwentie van elke filtersektie maximaal 15% afwijken

van de berekende 3,5 MHz, wat in dit geval 525 Khz is. Doordat

de kantelfrekwenties van de filtersekties evenveel verschoven

zijn als de resonantiefrekwenties , heeft het filter een zeer

geringe bandbreedte, zie bijlage 4. In tabel 2.1. zijn de

versterkingen van de eerste en de tweede filtersektie weerge-
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geven als funktie van de frekwentie. De overdrachten van

filtersektie vier respektievelijk drie zlJn kongruent met die

van één en twee. De versterking van de Time-Gain-versterker is

bij deze metingen konstant gehouden. Te zien is, dat bij 1 MHz

de versterking al zeer klein is.

Tabel 2.1. Versterkingen van de bestaande filtersekties bij
diverse frekwenties.

f (MHz) 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,6 3,7 5,0 10,0 20,0

sektie

1 (serie) 0,25 0,5 1,0 3,0 25 80 48 14 1,5 X

2 (paral) 0,3 0,5 1,1 2,2 5,0 10 7,0 2,5 1,1 X

Voor het berekenen van de komponenten van de nieuwe filters, is

de formule gebruikt door Mies [2] en Wittekamp [ 1 ] voor de

berekening van de eerste en de vierde filtersektie, nader

bekeken. De formule die zij gebruikten was:

A = 1700
Z + R

e

(2.11. )

waarbij Z een externe impedantie is en R een interne van het IC
e

LM733 die 32 C bedraagt. Het interne schema van het IC en een

nadere beschouwing ervan is te vinden is in bijlage 7.1. Uit

deze beschouwing blijkt, dat de juiste formule is:

+ Z

13100A=---.........--",--;:;:--=--;:;-2 * R * Z
i

131 + 2 * R
i

met R = 590 C en Z een externe impedantie.
i
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Een afleiding van deze formule is eveneens te vinden in bijlage

7.1. Berekening met deze formule levert bij de resonantiefre

kwentie van de eerste versterkingstrap een versterking van 80

op, wat uit de meting weergegeven in tabel 2.1. ook blijkt.

Een tweede zwakke kant van de ontvanger vormt de gelijkrichter.

Er wordt namelijk op de ontvangen en versterkte signalen een

omhullende detektie uitgevoerd en vervolgens wordt er

geïntegreerd. Siegers [3] heeft echter aangetoond, dat niet de

omhullende, maar het kwadraat van het signaal geïntegreerd dient

te worden.

Een derde zwakke kant betreft de Time-Gain-versterker. Daar deze

een exponentieel met de tijd oplopende versterking heeft, wordt

aan het eind van een cyclus het ruisnivo onaanvaardbaar groot.

Het ruisnivo wordt dan van dezelfde ordegrootte als de

Back-Scatter-signalen eerder in de cyclus. Deze ruis maakt een

wezenlijk onderdeel uit van de integraal van het signaal.

Een vierde zwakke kant vormen stoorsignalen, die via de

voedingsspanning op de signalen komen.

Omdat sinds het oorspronkelijke ontwerp van de ontvanger diverse

aanpassingen zijn gedaan aan de diverse deelschakelingen, is het

de moeite waard om de schakeling nog eens als één geheel te

bekijken. Enkele mogelijke wijzigingen, die overigens niet zijn

onderzocht, worden hier opgesomd. Indien we het schema in

bijlage 1 bekijken zien we, dat de gehele versterker differenti

eel doorgevoerd zou kunnen worden. De buffers met Q1 en Q2

zouden weggelaten kunnen worden, R4/c7/cB vervangen door een

enkele kondensator, en de RLC-filters van de TGC-versterkers,

aan 12 in plaats van aan 15 Volt gelegd kunnen worden.
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3. Wijzigingen aan de echo-ontvanger.

De voornaamste problemen met de bestaande ontvanger waren de

bandbreedte van de gebruikte filters, het ruisnivo aan het einde

van de Time-Gain-Compensation, en het feit dat het signaal

gelijkgericht wordt in plaats van gekwadrateerd.

3.1. Wijziging van de bandbreedte van de bestaande ontvanger.

In eerste instantie is geprobeerd, de kwaliteit van de meting te

verbeteren, door wijzigingen aan te brengen in de filter-ver

sterkers van de bestaande ontvanger. Deze wijzigingen betreffen

de kwaliteitsfaktor en de centrale frekwentie van de filters.

vz.... 1

Vza.. 2

~.kti. ~

v +lSV
+1 V

+SV V

V.r erker

"~.nr.-=::lr-?2' .u.c"o
.-<'-....",....-1f-......H2l-U.c::.,o

~.kti. 4

Fig. 3.1. Schematische voorstelling van de bestaande

filter-versterker.
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De bestaande filter-versterker bestaat uit vier sekties. De

eerste en vierde sektie hebben een gelijke opbouw, doch een

verschillende versterking. Hierdoor heeft de seriekring, die het

filter vormt van de eerste sektie, andere komponenten dan die

van de vierde sektie. De tweede en derde filtersektie vormen de

Time-Gain-versterker. Deze twee sekties zijn identiek uitge

voerd.

De nieuwe bandbreedte van alle filtersekties zo is berekend, dat

aan het theorema van Nyquist voldaan wordt. Dit wil zeggen, voor

3,5 MHz dat signalen met frekwenties tussen 1,75 Mhz en 5,25 MHz

doorgelaten worden, en voor 1 MHz signalen met frekwenties

tussen 0,5 MHz en 1,5 MHz. uit oogpunt van komplexiteit is

gekozen om de filtersekties zo te ontwerpen, dat er één brede

frekwentieband doorgelaten wordt, die beide gebieden omvat. Dit

komt neer op een filterkarakteristiek met één doorlaatgebied

tussen 0,5 MHz en 5,25 MHz. De centrale frekwentie van dat

filter komt dan te liggen op (0,5 * 5,25)1/2 MHz.

DdB

-BdB t=====~~==:t===~~-12dB

JH(jw) I
log.

1
f k1 191

log( f) ---~>

Fig 3.2. Gewenste overdracht van de filter/versterker.
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Binnen het banddoorlaatgebied wordt een variatie in de

versterking toegestaan van 6 dB. Daar er vier filter

versterkersekties in serie staan, met voor elke sektie een

afzwakking van de filterkarakteristiek buiten de kantelpunten van

6 dB per oktaaf, wordt voor het totale filter de afzwakking er 24

dB per oktaaf. Op de kantelpunten is de afzwakking 12 dB. Het

lage kantelpunt ligt dus net iets onder de 0,5 MHz, het hoge net

iets boven 5,25 MHz. De frekwenties 0,5 MHz en 5,25 MHz zullen

hierom aangeduid worden met grensfrekwenties. Op deze

grensfrekwenties is de afzwakking 6 dB. Per filtersektie wil dit

zeggen, dat de karakteristiek 6/4 dB, dit is gelijk aan 1,5 dB,

afgezwakt is.

3.1.1. Wijziging van de karakteristiek

van de TGC-filter/versterkers.

Voor de filters van de TGC-versterkers geldt de volgende

overdracht:

H(v) = A Z (v)o p
(3.1.)

impedantie van een parallelkring , v de

overdracht van het IC MC1350. A is eeno
heeft dus de eenheid

Z (v) is hierbij de
p

verstemming en A de
o

overdracht van spanning naar stroom, en
1-.
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De impedantie van een parallelkring wordt gegeven door:

z =
p

R

1 + jQv
(3.2. )

waarbij de kwaliteitsfaktor gegeven is door:

RvC
Q =

p
(3.3. )

Voor het punt waar de verzwakking 1,5 dB bedraagt geldt de

volgende gelijkheid:

z =
p

R R
=

1 + jQv
(3.4. )

( 3 • 5 • )

Dit houdt in dat:

1 + Q2V 2 = v2
en dus dat:

I Qv I = v(012 - 1) = k ( 3 • 6 • )

Uit de formules ( 3 • 1.) tot en met ( 3 • 6 .) volgt onder gegeven

voorwaarden:

R = 820 c

C
k=

R * Co)
b

L
1=

2
* CCo)

c

(3.7.)

(3.8. )

(3.9. )

waarbij Co) de centrale hoekfrekwentie is, Co) de hoekbandbreedte
c b

en k een konstante ter grootte 01(012 - 1)

-24-



De resulterende waarden voor de komponenten zijn:

R = 820 ei

C = 27 pFi en

L = 330 ,uI.

Tabel 3.1. Versterking van de gewijzigde Time-Gain-filter

versterker bij diverse frekwenties.

rekwentie 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 MHz

:heoret1sch 0,6 1,U 1,~ "L,j 2,3 1,9 1,3 0,8 X

raktijk 0,6 1,0 2,3 2,2 2,1 1,8 0,7 0,4 X

f

t

p

Na wijziging is de versterker doorgemeten. In tabel 3.1. is de

gemeten karakteristiek van één sektie weergegeven samen met de

theoretische karakteristiek. In bij lage 4 is de karakteristiek

grafisch weergegeven. Wat opvalt is, dat bij toenemende

frekwentie de gemeten waarden steeds verder onder de theore

tische blijven. Dit verschil wordt echter pas belangrijk bij

frekwenties, die niet relevant zijn voor de meting.
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3.1.2. Wijziging van de eerste en vierde filtersektie.

In het bestaande ontwerp hebben sekties één en vier verschillen

de versterkingen. Gekozen is om de gewijzigde sekties identiek

aan elkaar te maken. Het produkt van hun versterkingen wordt

gelijk gemaakt aan dat van de bestaande. Uit formules (2.4.) en

(2.12.) kan de overdracht van een filtersektie bepaald worden.

De hier gebruikte formules, waarvan de afleiding te vinden is in

bijlage 7, zijn:

R = 39 0

k R + 2R
L *

i=
(2R. + R) 2 * (2R. + 131)2

v(v2 - l. l.
)tIJ

b (131 * R + 131 * 2R + 2R. * R) 2
i l.

1
C =----

ti * L
c

(3.10.)

(3.11. )

(3.12.)

R = 2 * 590 0, w, k en w zlJn gelijk aan de voorgenoemde. De
i b c

waarden van de komponenten zijn:

R = 39 Oi

C = 1,8 nFi en

L = 4,7 JlH.
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Tabel 3.2. versterking van de gewijzigde filter-versterkers

één en vier bij diverse frekwenties.

rekwentie 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 MHz

~heoretl.sch 8 14 27 37 38 29 19 11 X

raktisch 22 27 32 32 27 18 10 5 X

f

t

p

Na wijziging is de versterker doorgemeten. In tabel 3.2. is de

gemeten karakteristiek van één sektie weergegeven samen met de

theoretische karakteristiek. Wat opvalt is, dat bij de lage

frekwenties de werkelijke (praktische) versterking groter is dan

de theoretische, bij de hoge frekwenties is de werkelijke

versterking lager dan de theoretische. Deze verschillen worden

echter pas belangrijk bij frekwenties, die niet belangrijk zijn

voor de meting.

In bijlage 4 is de karakteristiek grafisch weergegeven.

3.2. De nieuwe echo-versterker.

De wijzigingen die besproken zijn in de vorige paragraaf, bleken

niet voldoende om metingen te doen, die voldoende nauwkeurig

waren voor de rekonstruktie. Het probleem met de Time-Gain

versterking dat besproken is in hoofdstuk twee is niet opgelost.

De nieuwe filterkarakteristieken zijn verre van ideaal, en ruis

en andere stoorsignalen beïnvloeden de meting. Gekozen is, om de

versterkers kompleet opnieuw te ontwerpen, waarbij de TGC zou

verdwijnen. Weliswaar wordt hierdoor een nieuwe meetfout

geïntroduceerd, echter een andere veel ergere geëlimineerd.

Eveneens is besloten de passieve RLC-filters te vervangen door

aktieve filters met Butterworth- karakteristiek. Het voordeel

van dergelijke filters is, dat ze een zo vlak mogelijk verloop

in het banddoorlaatgebied hebben.
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hoo~ doorlaat filt.r

in1 Cl. R6

Fig. 3.3. Schematische voorstelling van de nieuw ontworpen

versterker.

Een versterker met twee trappen, één met laagdoorlaat, en één

met hoogdoorlaat karakteristiek is· ontworpen en gebouwd. Deze

Butterworth filters hadden een terugkoppeling van uitgang naar

ingang van de versterker. Deze versterker oscilleerde. Bij

kleine faseverschuivingen van het signaal in het IC ~733 kan de

rondgaande versterking groter worden dan 1. Er is gezocht naar

een terugkoppeling, waarbij dit onmogelijk zou worden. Hiervoor

is gebruik gemaakt van de zogeheten gain-select aansluiting van

het IC ~733/LM733. Deze aansluitingen zijn gebruikt als uitgang

om de terugkoppeling te realiseren. Op deze aansluiting staat

namelijk het ingangssignaal , versterkt in vermogen. De

spanningsversterking bedraagt er, in de gebruikte konfiguratie,

ongeveer 0,7. Deze verandering bleek een hele verbetering

echter, bij snelle veranderingen van het ingangssignaal bleken

er in de nieuwe schakeling nog steeds oscillaties op te treden.
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Zware ontkoppeling van de voedingsspanning van de trappen werd

doorgevoerd, de tweede trap werd symmetrisch uitgevoerd om

stoorsignalen die op zowel de positieve als de negatieve ingang

van die trap staan te elimineren. De schakeling werd gebouwd op

een print met aardvlak. Deze maatregelen bleken voldoende om

elke vorm van instabiliteit de kop in te drukken.

De eerste trap is een laagdoorlaat filter met kantelpunt 5,25

MHz, en een versterking van 50 X. Twee germaniumdioden zJ.Jn

gebruikt als overspanningsbeveiliging. De ingangscapaciteit van

het IC f,lA733/LM733 bedraagt 2 pF, de ingangsimpedantie 8 kC.

Deze waarden bepalen de grenzen van de te gebruiken komponent

waarden. Gekozen is voor twee gelijke weerstanden van 120 n.
Voor de berekening van de kondensatoren zijn de volgende

formules gebruikt:

C C
a = 2 * 0/ ( C

4
) - k * 0/ ( C

5
) = 0/2

5 4

(3.13. )

waarbij k de eerder genoemde spanningsversterking van 0,7 is en

a, met een waarde van 0/2, karakteristiek voor Butterworthfilters

is. Samen met de formule voor de kantelfrekwentie:

* C )
5

1
fA) =--------

k 0/(R2 * C
4

(3.14.)

kunnen nu de kondensatoren berekend worden, in dit geval 100 pF

resp. 560 pF. Aan de ingang is nog een impedantie-aanpassings

schakelingetje geplaatst, bestaande uit R5 en Cl. De weerstand

is zodanig bepaald, dat er een aanpassing is aan de kabelimpe

dantie van 50 n. Dit schakelingetje zorgt voor een verzwakking

van 2/3.
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De tweede trap is een hoogdoorlaat filter met kantelpunt 0,5

MHz. De berekening gaat analoog aan die van het laagdoorlaat

filter. De kondensatoren worden gelijk gekozen met een waarde

van 120 pF. De weerstandswaarden worden dan 1200 C resp 5600 c.
De versterking van de trap bedraagt 100 X. De totale versterking

komt nu op 0,67 * 50 * 100 X, dit is ongeveer 3400 X.

Tabel 3.3. Versterking van het laagdoorlaatfilter bij diverse
frekwenties.

( frekwentie +/- 5%; versterkingen +/- 10%

rekwentie 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 MHz

heoretisch 50 50 50 50 50 37 14 3,9 X

raktijk 56 64 60 60 64 40 24 24 X

f

p

T

Tabel 3.4. Versterking van het hoogdoorlaatfilter bij diverse
frekwenties.

( frekwentie +/- 5%; versterkingen +/- 10%

rekwentie 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10 20 MHz

heoretisch 3,8 14 71 96 99 100 100 100 X

raktijk 7,0 11 50 70 60 30 20 20 X

f

p

T

In tabel 3.3. is te zien dat de eerste trap volgens verwachting

werkt. De bijbehorende grafiek is te vinden in bijlage 5. De

tweede trap, waarvan de karakteristiek in tabel 3.4. te vinden

is, heeft een duidelijke vermindering van versterking bij hoge

frekwenties. Dit is een gevolg van de kapacitieve belasting van

de uitgang van die trap. De meting die weergegeven is in tabel

3.5. toont dit aan. In deze tabel is de versterking van het

totale filter gegeven als funktie van de frekwentie. Er zijn

twee waarden gegeven, één die rechtstreeks aan de uitgang van de

tweede trap is gemeten, en één die berekend is aan de hand van

de spanning aan de uitgang van de kwadrator, die de volgende
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trap van

besproken

gewijzigd

de ontvanger vormt, en in de volgende paragraaf

wordt. uit deze meting blijkt, dat de karakteristieken

worden door belasting met het meetinstrument.

Tabel 3.5. De versterking van het totale filter als funktie van

de frekwentie, gemeten rechtstreeks aan de uitgang,

en berekend aan de hand van de uitgangsspanning van

de kwadrator.

rekwentie 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 MHz

emeten 400 720 2800 4000 3400 1120 400 400 X

erekend 400 1100 2700 4000 4200 2460 1500 400 X

heoretisch 190 700 3600 4800 5000 3700 1400 390 X

f

g

b

t

Deze belasting bestaat uit de kapaciteit van de meetprobe van de

oscilloscoop van 20 pF. De meting is herhaald gedaan met

ingangsspanningen van 0,1 tot en met 1 mV (piek-piek waarde). De

weergegeven waarden zijn de waarden van de meting met 1 mV. De

uitgangs spanning van de versterker is gemeten tussen positieve

uitgang en aarde.
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3.3. De kwadrator.

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2.3, dient de omhullende

detektor vervangen te worden door een kwadrator. Hiervoor is een

vergelijking gemaakt tussen diverse typen vermenigvuldigers.

Deze moesten allereerst over vier kwadranten kunnen vermenigvul

digen, dat wil zeggen, dat beide ingangen zowel positieve als

negatieve spanningen moeten kunnen verwerken. De maximale

frekwentie van de vermenigvuldiger diende ten minste 10 MHz te

bedragen. Acht vermenigvuldigers voldoen aan deze twee kriteria.

Van deze acht zijn vijf modulatoren, bedoeld voor telekommunika

tiedoeleinden. Het nadeel van deze vijf is dat de gelijkspan

ningsnivo's niet gedefinieerd zijn. Van één vermenigvuldiger was

hierover geen data voorhanden.

Tabel 3.6. Acht verschillende typen vermenigvuldigers.

abrikant type nr. max. frekw. HF.-mod.

otorola MC1496 10 MHz ja

MC1596 10 MHz ja

arris Hal 2547 50 MHz ??

ilicon Girl SG1402 50 MHz ja verouderd

SG1502 50 MHz ja

SG1602 50 MHz ja

nalog Dev. AD734 10 MHz nee F 72,50

ADS34 500 MHz nee F lOS,??

F

S

H

A

M
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Uit de vergelijking van verschillende typen, weergegeven in

tabel 3.6. kwam het IC AD734 van Analog Devices als meest

geschikt uit de bus, om deze funktie uit te voeren. De

bandbreedte, offsets en precisie van andere vermenigvuldigers

maakten dezen totaal ongeschikt, behalve de AD834, die echter

veel duurder is.

kl.Jadrator

.....---~I----o+12V

R13
220k

C12

jlf----11 t--------1
V i n+ 2n7 ....-------+----4Ir~

C13

jlf 11---+---------
Vin- 2n7

R2 Rl
Sk6 Sk6

'-----+---l.._o-12V

Fig. 3.3. Schema van de kwadrator met de AD734.
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De AD734 is een analoge vermenigvuldiger, de funktie die het IC.

uitvoert is:

V
12

x * y
= A * (-U- - Z)

waarbij A 72 dB is. Z wordt gelijk gemaakt aan V , zodat in de
12

schakeling geldt:

V
12

A

A + 1
*

x * y

u

x * y

u
(3.15)

X en Y zijn differentiele ingangen, die beide via een filtertje

verbonden zijn met Vin+ en Vin-. Dit filtertje, bestaande uit

C12, R2, C13 en Rl, is een hoogdoorlaatfilter, met als

kantelfrekwentie van ongeveer 10 kHz. Het dient ter ontkoppeling

van gelijkspanning. Signalen en verstoringen binnen het relevante

frekwentiegebied worden er niet door beïnvloed. Er geldt dus dat
+ -X = V. - V. ; en X = -Y.
J.n J.n

U is een denkbeeldige spanning, die normaal 10 V bedraagt. Indien

pin 13 van het IC aan de voedingsspanning wordt gelegd, zoals in

het schema gebeurd is, dan kan de spanning U gevarieerd worden

tussen 10 mV en 10 V. De hoogte van de spanning wordt bepaald

door een uitwendige weerstand, in dit geval R • De waarde van
12

R is afhankelijk van R •
13 12

224000
U =--=--

R
1 1

(3.16.)

- 8,7
en

R
12

2 * V
cc

=---~----8 * R
11

= 2,8 * R
11
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u is hier berekend op 3 V. Dit houdt in dat de maximale

ingangsspanning , waarbij nog korrekt gekwadrateerd wordt,

volgens Analog Devices, 5/4 * U = 3,75 V bedraagt. Uiteen

meting weergegeven in tabel 3.7. blijkt de waarde van U in de

praktijk frekwentieafhankelijk te zijn.

Tabel 3.7. Frekwentieafhankelijkheid van de delerspanning.

De weergegeven frekwentie is de frekwentie van de

ingangsspanning van de kwadrator.

(MHz) O,S 1,0 2,0 5,0 10,0

(V) 3 3 2 0,6 0,2

f

U

Ook hier mag worden aangenomen dat het gedrag voor de hoogste

frekwenties wordt beïnvloed door aansluiting van de meetprobe.

Deze meting is gedaan met de kwadrator als onderdeel van de

komplete ontvanger. Voor de hoogste frekwenties kan een

vergelijking gemaakt worden met tabel 3.5. Met deze vergelij

king kan de konklusie worden gerechtvaardigd, dat de meetprobe

de karakteristiek van het filter voor de hoge frekwenties

wijzigt. Deze verandering van de karakteristiek is niet

belangrijk, omdat deze plaats vindt bij niet relevante frekwen

ties.

Er is tevens gemeten of de schakeling korrekt kwadrateert, bij

diverse amplitudes. Deze meting is weergegeven in tabel 3.8. De

meting is uitgevoerd bij een ingangsfrekwentie van 1 MHz.

-35-



Tabel 3.8. Meting van de spanningskarakteristiek van de

kwadrator. (Alle spanningen tussen 0 en piekwaarde)

100 200 500 1000 2000 5000 8000 mV
in

. (=V~ /3000) mV 3 13 83 333 1333 8333 26666 mV
U1t 1n

(gemeten. ) 5 15 80 320 1300 6200 11000 mV
uit

v

v

v

Behalve een offsetspanning aan de uitgang van de kwadrator die

ongeveer +2,5 mV bedraagt, hetgeen binnen de door de fabrikant

opgegeven tolerantie ligt, en afwijkingen van de theoretische

waarde als V boven de 4 V uit komt, is geen afwijking van het
in

theoretische gedrag gekonstateerd.
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Fig. 3.4. Amplitude overdracht van de kwadrator bij 1 MHz.
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3.4. De integrator.

De integrator is vrijwel gelijk aan de bestaande. Enkele kleine

w~Jz~gingen z~Jn doorgevoerd, om de integratie nauwkeuriger te

maken. De bestaande integrator is besproken in hoofdstuk 2.

De uitgangsspanning van de integrator is de negatieve integraal

over de tijd van de ingangsspanning.

V
uit

1

RC
T

dt (3.18. )

Omdat aan de uitgang van de integrator een analoog/digitaal

konverter staat, die alleen positieve spanningen kan konverte

ren, dient de te integreren spanning negatief van polariteit te

zijn. De "hold"-FET is een N-kanaal MOSFET van het type BS170.

Zulke FET's werken optimaal indien de drain-source-spanning

positief is. Daar de ingangsspanning van de integrator negatief

is, schakelt de "hold" -fet een verkeerde polariteit spanning.

Dit kon verbeterd worden door de FET te vervangen door een

P-kanaal MOSFET, of door een geïntegreerde CMOS schakelaar van

het type 4066.

Gekozen is voor de CMOS schakelaar wegens de volgende eigen

schappen:

De hoge weerstand van de 4066 indien de schakelaar geopend is,

de lage weerstand indien de schakelaar gesloten is, en

- het feit dat zowel positieve als negatieve spanningen

geschakeld kunnen worden.
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Omdat de kwadrator geen offsetspanning genereert, en omdat het

ruisnivo aanzienlijk gereduceerd is, is de aparte schakeling ter

kompensatie hiervan niet meer nodig. De kompensatie kan gedaan

worden met de offsetregeling van de integrator. Dit heeft één

belangrijk nadeel. Indien de integratie wordt onderbroken met de

"hold" schakelaar, wordt de offsetspanning geïntegreerd. Door de

ingang van de integrator niet aan aarde te leggen tijdens de

"hold", maar het signaal dan te onderbreken, is dit opgelost.

backscatter

Int.grator

Slo/I
....-:'i-...----+---{

fi-------o
hold

J2f
backscatter

Fig. 3.5. Schema van de integrator met wijzigingen.

De "reset"-FET bleek bij nul volt gate-source spanning nog niet

voldoende dicht, waardoor de integrator leeg liep. Met behulp

van een zenerdiode is een negatieve voorspanning aangelegd,

waardoor dit probleem opgelost is. Een lek blijft, de integrator

loopt leeg in ongeveer 10 s, bij een meettijd van maximaal 10

ms, en een conversietijd van maximaal 35 ~s.
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Een ander probleem werd gevormd door stoorsignalen die via de

voedingsspanning binnen kwamen. Ontkoppeling van de voedings

spanning, met een LC-netwerkje heeft dit probleem aanzienlijk

gereduceerd.

In tabel 3.9. wordt het resultaat gegeven van een meting van de

lineariteit van de integrator. Gemeten is de integraal over 300

rondzingcycli, en een integratietijd per cyclus van 150 ~s. De

RC-tijd van de integrator bedraagt 360 ~s. De theoretische

uitgangsspanning wordt daarmee:

v =
t

300 * 150 * 10-6

360 * 10- 6
* -V- = 125 *

in

V
in

2
(3.19).

Een grafiek van deze meting is te vinden in bijlage 6.

Tabel 3.9. Meting van de lineariteit van de integrator bij 1

MHz. De ingangsspanning is gekwadrateerde sinus.

Ingang 1,2 2,4 4,8 9,6 12,1 24,2 48,2 96,3 121 242 mV

theor. 75 150 300 600 750 1500 3000 6000 7500 1500 mV

prak. -20 50 180 440 600 1400 2800 5600 7200 1200 mV
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3.5. Instelprocedure voor de nieuwe ontvanger.

De bestaande ontvanger kent drie instelparameters, de zogenaamde

pulscounter; de Time-Gain-Compensation. en de noise

compensation. De pulscounter wordt gebruikt om het aantal

ronzingcycli in te stellen waarover geïntegreerd wordt. De

instelling hiervan geschiedt bij de nieuwe ontvanger op dezelfde

manier als bij de bestaande.

begrenzer & laagdoorl88t hoogdoorlaat
impa aanpassing filter/vercterker filter/versterker

kuadrator

Schakl!l.sar

integrator

adc control

U..cho

lOlli1lche

besturing r-------~

)

start/stop

Fig. 3.6. Blokschema van de nieuwe ontvanger.

Omdat de Time-Gain-versterker niet meer aanwezig is, vervalt de

instelling van de Time-Gain-Compensation. Hier voor in de plaats

zou een schakelaar geplaatst kunnen worden, die in vier stappen

van 10 dB het ingangssignaal verzwakt. Het netwerkje aan de

ingang van de versterker bestaande uit RS en R6 en Cl kan

-40-



hiervoor gebruikt worden. Deze zou dan door een spanningsdeler

tje met weerstanden van 100, 33, 10 en 3,9 C vervangen kunnen

worden. Met deze verzwakker kan worden voorkomen dat bij sterk

scatterende objekten of bij transducenten met hogere frekwen

ties, de versterker niet overstuurd wordt

Cl

tr.n.duc.nt~~~-----a
12n

B

10 dB

Fig. 3.7. Instelbare verzwakkingsschakeling.

De ruisonderdrukking is in de nieuwe ontvanger weggelaten, omdat

de ruis ook met de offset-regeling van de integrator gekompen

seerd kan worden. Indien deze offset-regeling naar buiten

uitgevoerd wordt, zal deze zo ingesteld moeten worden dat er,

wanneer er zich geen fantoom in de waterbak bevindt, een kleine

positieve spanning uit de integrator komt. Er zal hiervoor een

aparte testmeting gedaan moeten worden, aangezien de integrator,

als er geen meting gedaan wordt, in de hold positie wordt

gehouden. Een kleine positieve spanning is nodig, omdat de

analoog-digitaal-omzetter van het Back-Scatter-signaal blijft

hangen bij negatieve input.
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4. Beschouwing van het ontvangen akoestische signaal.

Ondanks het feit dat met de nieuwe ontvanger reproduceerbare

metingen gedaan kunnen worden, blijken deze geen goede

rekonstrukties op te leveren. Er is hierom gekeken naar de

signalen, die opgevangen worden door de tranducent. Speciaal is

gezocht naar de bronnen van stoorsignalen.

4.1. De meetopstelling.

Bekijken we de meetopstelling, zoals schematisch weergegeven in

figuur 4.1, dan zien we de watertank met een fantoom. Rechts in

de watertank zit de zendtranducent, links de ontvangsttransdu

cent. Daaronder bevind zich de meetapparatuur, die bestaat uit

ontvangers en een microcontroller. Daaronder staat een computer.

objekt

ontvangers

puls

gen.

meet apparatu.ur---

computer

Fig. 4.1. Overzicht van de meethardware.
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De zendtranducent is verbonden met de pulsgenerator, en met de

Back-Scatter-ontvanger. Aan de ontvangsttranducent zitten drie

ontvangers, waarmee de andere metingen, die in hoofdstuk twee

beschreven zijn, gedaan worden. De ontvangers zijn gekoppeld aan

een micro-controller. Deze micro-controller bepaalt het tijdstip

waarop een nieuwe puls verzonden wordt, en dat van translatie

en rotatiebewegingen van de tranducenten. (Mies [2 blz. 24

e.v.]) Tevens verzendt de microcontroller meetgegevens via een

IEEE-bus naar de computer. Deze computer zorgt voor de

verwerking van de meetgegevens.

4.2. Beschrijving van het vermogen van

een Back-Scatter-signaal als funktie van de tijd.

Als een geluidspuls wordt uitgezonden door de zendtranducent,

zal die zich voortplanten volgens het principe van Huygens.

Hierdoor zal divergentie optreden, waardoor de golf een steeds

groter oppervlak gaat bestrijken in x en y richting, indien de

voortplantingsrichting in de z-richting is. De amplitude neemt

dan af.

Als dit geluid op zijn weg een voorwerp, bijvoorbeeld een

fantoom, raakt, dan zal het zich in alle richtingen verstrooien.

De verstrooiing aan de kant waarvan het ultrageluid uitgezonden

is, noemen we Back-Scatter. Dit is reeds uitgebreid aan de orde

geweest in hoofdstuk twee.

-43-



•••••••••
zend ontv.

Fig. 4.2. Schematische voorstelling van de bak met water met

transducenten en een fantoom.

Indien we in gedachte het vermogen van het signaal op de ingang

van de ontvanger bepalen, verwachten we dat dat ongeveer de

volgende vorm zal hebben:

- Eerst komt de zendpuls. Omdat de ontvangsttransducent dezelfde

is als de zender, komt de zendpuls direkt op de ingang van de

Back-Scatter-ontvanger te staan.

- Dan volgt een tijd niets. De ultrageluidspuls gaat door water;

water geeft geen Back-Scatter.

- Dan volgt de backscatter uit het fantoom. Het vermogen van de

Back-Scatter neemt exponentieel in de tijd af.

- Daarna komt er geen signaal meer, omdat de ultrageluidspuls

weer door water gaat.

Hierna komt, omdat het systeem rondzingt, een nieuwe zendpuls,

zodat de cyclus van voren af aan begint.
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Fig. 4.3. Verwachte vorm van het geïnverteerde gekwadrateerde

tijdsignaal.

De tijden waarop signalen binnenkomen zlJn evenredig met (twee

maal) de afstand tussen tranducent en reflekterend objekt.
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4.3. Storende signalen.

Als we het vermogen van een Back-Scatter-signaal bekijken, zoals

dat bij een reële meting ontvangen wordt, dan zien we enkele

verschillen met het verwachte. Deze verschillen hebben diverse

oorzaken. Deze oorzaken zullen worden gesplitst in oorzaken die

akoestisch van aard zijn en elektrisch.

4.3.1. Oorzaken van elektrische storende signalen.

Ten eerste zien we vlak na de zendpuls, een sterk signaal. Dit

zijn reflekties van de tegenoverliggende transducent. Doordat er

volgens het rondzing principe gemeten wordt, zullen deze om en

nabij de zendpuls liggen. Met een instelbare vertraging kunnen

deze reflekties net achter de zendpuls gelegd worden, en met de

zendpulsonderdrukking verwijderd worden. Dit probleem is reeds

beschreven en opgelost door Mies [2 pag. 71].

----_.._-----_._---------.

Fig. 4.4. Twee voorbeelden van tijdsignalen, gemeten met de

tomograaf, aan een fantoom met 2 massaprocent glas

bolletjes, door het centrum van het fantoom.
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Ten tweede zien we ruis, die voornamelijk in de stille stukken

opvalt. Enerzijds is deze ruis de eigen ruis van de ontvangst

versterker • Anderzijds , is die ruis afkomstig van de zend

versterker, waar de ingang van de ontvanger rechtstreeks mee

verbonden is. Deze ruis heeft na de filter/versterkers een

amplitude van ongeveer 0,15 V, terwijl de eigen ruis van de

filter/versterkers een amplitude heeft van minder dan 20 mV.

Hoewel de zendversterker de uitstekende signaal/ruis-verhouding

heeft van ongeveer 130 dB, moet men bedenken dat de zendspanning

een hoogte heeft van 150 tot 250 Volt, en de grootte van de

Back-Scatter-signalen slechts enkele tiende milliVolt bedraagt.

Deze ruis heeft hierom een aanzienlijke verlaging van de

signaal/ruis-verhouding van de ontvanger tot gevolg. Een poging

deze ruis te verwijderen, door het aanleggen van een drempel met

behulp van een diode aan de uitgang van de zendversterker, bleek

niet effektief.

Ten derde is er nog een stoorsignaal , dat samenhangt met de

zendpuls, en dat via de voedingsspanning van de ontvanger

binnenkomt. Wegens de geringe amplitude van dit signaal, van

ongeveer 0,15 Vaan de uitgang van de filter/versterker, de

korte duur van het signaal (ongeveer 0,25 Jls) en de reeds

extreem doorgevoerde ontkoppeling van de voedingsspanning, is

dit stoorsignaal gelaten voor wat het was.
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4.3.2. Oorzaken van akoestische storende signalen.

Ten vierde zien we stoorsignalen, die een akoestische oorzaak

hebben. Deze signalen verschijnen op willekeurige tijden in het

tijdplaatje. Ze zijn met name herkenbaar op tijdstippen, die

korresponderen met plaatsen in de watertank, waar geen

reflekties vandaan kunnen komen, omdat zich daar slechts water

bevindt. In de getoonde plaatjes zl.Jn deze signalen wellicht

moeilijk te herkennen tussen de ruis.

Fig. 4.5. Tijdsignalen zoals gemeten met de tomograaf, aan

fantoom met 2 massaprocent glasbolletjes, door het

centrum van het fantoom, met kollimator 5.
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Teneinde de storende signalen, die op schijnbaar willekeurige

plaatsen in het tijdplaatje aanwezig zijn, te verwijderen, is er

een nieuwe kollimator ontwikkeld.

Een kollimator is een voorwerp, dat dient om een divergente

geluidsbundel minder divergent te maken, c.q. de ruimtehoek

waarover de transducent gevoelig is voor ultrageluidssignalen te

verkleinen Dit kan onder meer gebeuren door een geluidabsorbe

rend voorwerp met een gat erin voor de transducent te plaatsen.

Dit absorberende voorwerp is de kollimator. De ontwikkeling van

de kollimator is gebeurd in vijf stappen, waarbij de in die stap

ontwikkelde kollimator een verbeterde versie van de vorige was.

4cm

J

I
I
f
1

r---------.....;,

-t---+----l 1 cm

I I
I I

I U
~ '3 1

I"""'"....---- ~~ I
mm

--
I

I

transducent

4cm

Fig.4.6. De eerste twee stappen van ontwikkeling van de

kollimator.
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Ie kollimator: vier cm voor de transducent is een pannesponsje

(dikte 3 mm) van het merk SORBO opgehangen met een gat erin met

een diameter van I cm. Het nadeel van deze kollimator is, dat de

gebruikte spons zelf Back-Scatter produceert. Het geluid dat op

de tegenoverliggende transducent gereflekteerd is, wordt door

het sponsje gescatterd, en het gescatterde geluid wordt weer

gereflekteerd op de tegenoverliggende transducent. Zo worden er

talloze stoorsignalen gekreëerd. Het gevolg is, dat er een chaos

van signalen onstaat. De verhouding tussen gewenst en ongewenst

signaal is te klein om terugprojekties te maken.

2e kollimator: een sponsje is in een plastic (PVC) buisje

omgevormd tot een kokertje met een binnendiameter van 2 cm en

een lengte van vier cm. Dit is direkt voor de transducent

geplaatst. Deze kollimator had hetzelfde nadeel als de eerste.

I
'<

4cm
,,'

4cm

I I
~3~,mm

\ I

~
4cm

Fig. 4.7. Derde tot en met vijfde kollimator.
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3e kollimator: een plastic (perspex) buisje met een lengte van

vier cm is om de transducent geklemd, diameter van het buisje 15

mmo Reflekties op de (akoestische) impedantiesprong , aan de

opening van het buisje, en op de transducent zijn duidelijk te

herkennen.

JI'H'.a :QliQ"l'l!' ,;2"": (~iI

'·clll'T1at-:r

Fig 4.8. Het vermogen van de Back-Scatter als funktie van de

tijd, met de derde kollimator en een 5% ijzeroxide

fantoom.

Er treedt namelijk een herhaling van het Back-Scatter-signaal uit

het fantoom op. De tijdsduur tussen twee signalen bedraagt ca. 60

~s. Daar de puls terug en weer heen door de kollimator gaat komt

60 ~s bij een geluidssnelheid van 1500 mis overeen met een

kollimatorlengte van 4,5 cm. De opeenvolgende herhaalde

scattersignalen nemen ten opzichte van het vorige ongeveer

éénderde in vermogen af. Doordat gebruik is gemaakt van een

digitale oscilloscoop om de plaatjes te maken, is in de figuur de

verhouding iets anders. Dit is een gevolg van een beperkt aantal

meetpunten in het plaatje, waardoor signaalpieken niet exakt

weergegeven zijn.
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4e kollimator: dezelfde als de 3e
, nu met een sponsje met een

gat van iets minder dan één cm tegen de opening van het buisje.

Deze kollimator is een verbeterde versie van kollimator 3. De

opeenvolgende signalen nemen sterker af.

se kollimator: dezelfde als de 4e
, nu met nog een sponsje met

even groot gat tussen transducent en buisje geklemd. Deze

kollimator is een verbetering van kollimator 4. Het vermogen van

de eerste herhaling van het signaal is reeds minder dan

ééntiende van dat van het signaal zelf.

De ontwikkelde kollimator verwijdert de willekeurige signalen, of

vermindert de amplitude ervan zodat ze niet meer terug te vinden

zijn in de tijdplaatjes op de oscilloscoop. De amplitude van de

Back-Scatter-signalen op de ontvanger neemt echter ook af. Voor

het maken van figuur 4.8. is een (matig scatterend) S% Fe 0
2 3

fantoom gebruikt. In deze figuur is te zien dat andere

storingsbronnen, zoals de ruis van de zendversterker meer invloed

krijgen. Hierdoor treedt er bij zwak scatterende fantomen geen

verbetering op. Sterk scatterende fantomen daarentegen geven

reproduceerbare metingen, zoals figuur 4.9. laat zien. In deze

figuur zijn de projekties van de vier metingen onder elkaar

weergegeven. Elke projektie is vier maal herhaald, waarbij de

vierde maal in hetzelfde plaatje is getekend als het eerste.

Duidelijk wordt uit de figuur, dat alle vier de

Back-Scatter-projekties nagenoeg identiek zijn.
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T

o

F

1. 2

Fig. 4.9. Vier projekties onder elkaar van metingen van

respektievelijk de looptijd, daling van de

gemiddelde frekwentie, de amplitude en de

Back-Scatter. Naast elkaar is vier maal dezelfde

meting weergegeven, waarbij de vierde over de eerste

ligt. (reproduceerbaarheidstest van de meting.)

Aan deze projekties valt op, dat er in de Back-Scatter-projekties

hoge pieken voorkomen, die in de andere projekties niet te zien

zijn. Eén piek, namelijk die in het midden is reeds door Mies [2]

gesignaleerd. De oorzaak ervan is een spekulair gereflekteerd

signaal, dat ontstaat indien de uitgezonden ultrageluidsgolf

loodrecht op het fantoom invalt. De oorzaak van de andere pieken

heb ik, wegens het stochastische karakter van het

Back-Scatter-signaal, niet kunnen vaststellen.
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Indien er een terugprojektie (Fourier-inversie) wordt gedaan met

metingen aan een (sterk scatterend) 2% glasbolletjes fantoom,

dan krijgen we een plaatje als weergegeven in Fig. 4.10.

glas25c.lpl

3.036

0.306

-1.060
arb. units

Fig. 4.10. Grijswaardeplaatje van een (Fourier-inversie)

terugprojektie van metingen aan een 2% glasbolletjes

fantoom, gedaan met kollimator 5.

De vorm van het fantoom wordt goed weergegeven, over het plaatje

ligt echter een vlekkenpatroon. Naar de oorzaak hiervan zal nog

gezocht moeten worden.
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5. Wijzigingen in de programmatuur.

Om metingen gedaan met deze tomograaf te kunnen vergelijken met

metingen gedaan met andere apparatuur, is het noodzakelijk dat

de getallen die de meting oplevert, een bepaalde betekenis

toegekend worden, eventueel ten opzichte van een referentieme

ting. Van den Broek [4] heeft hier reeds een studie naar

verricht.

5.1. Overzicht van problemen bij postprocessing

van de I.B.S. meting.

Bezien we eerst de belangrijkste resultaten van het onderzoek

van van den Broek ( [4 blz. 73 en verder]), dan zijn zijn

belangrijkste bevindingen:

De voor postprocessing meest relevante grootheden waarvan de

grootte van het Back-Scatter-signaal afhankelijk is zijn: (Bron

Hagen-Ansert [5 blz. 8])

1. Het aantal scatter-elementen per volume-eenheid.

2. De verandering van de akoestische impedantie op het oppervlak

van de scatterelementen.

3. De grootte van de scatterelementen; meestal neemt bij zeer

kleine scatterelementen de scattering toe met de afmeting.

4. De frekwentie van het ultrageluid; de scattering neemt toe

met toenemende frekwentie.

De belangrijkste voorwaarde voor rekonstruktie is dat de gemeten

grootheid een projektie moet zijn van de te rekonstrueren

grootheid. Dat wil zeggen een integraal over een weg. Er wordt

echter geïntegreerd over de tijd. Indien we aannemen dat de

geluidssnelheid ongeveer 1500 ~ bedraagt, kunnen we dits
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substitueren. Er geldt dan: (van den Broek [4])

dt 2=.....1....5....0....0..... dl (5.1.)

Signalen die van dichtbij komen zlJn minder gedempt dan die van

veraf komen. Als we er bovendien van uit gaan dat de scatteraars

als puntvormige geluidsbronnen fungeren, dan treedt er

divergentie op. Het oppervlak van een bol is gegeven door:

A = 4 * 1[ * r
2

Het percentage van de gescatterde energie, dat op de tranducent

valt is bij een transducent met oppervlak A :
t

A
t

p = * 100 % (5.2.)

Aangezien wordt aangenomen dat de diameters van de scatteraars

klein zijn, kan r, dat wil zeggen de straal van de bolvormige

golf, vervangen worden door d, de afstand tussen scatteraar en

transducent.

Aangezien de informatie over de tijd, en dus over de afstand

scatteraar-transducent, door de integratie verloren gaat, zullen

demping en divergentie omzeild moeten worden in de definitie van

de Back-Scatter-coëfficiënt.

Er zou tevens een referentiemeting gedaan moeten worden, onder

andere om het rendement van de transducent te bepalen.
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5.2. Mogelijke implementatie van de postprocessing.

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf, gaat de informatie van

het signaal over de tijd verloren. Hierdoor kan er geen

kompensatie meer gedaan worden voor de demping en de divergentie

van een ultrageluidspuls. De maat die aangegeven wordt in het

grijswaardeplaatje, zal dan ook moeten refereren aan het

akoestische vermogen dat op de transducent valt. Hierdoor wordt

een enkele referentiemeting per gebruikte transducent voldoende.

In deze paragraaf zal de relatie gelegd worden tussen het

akoestische vermogen, dat op de transducent valt, en de waarde

van de spanning, die de computer in gaat voor verdere verwer

king.

Van belang zijn de volgende gegevens:

- De gemiddelde geluidssnelheid: c ~ 1500 mI s

- De afstand tussen de transducenten: d = 0,15 m

- De integratietijd per cyclus: T =
2 * d

c
= 150 ~s (5.3.)

- Het aantal cycli waarover geïntegreerd wordt: N

Dit wordt ingesteld op de tomograaf.

- De versterking van de ontvanger: A = 3400
v
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- Indien we de uitgangsspanning van de kwadrator V noemen en
kw

(5 . 4 . )

(3.15.) de

3
V

kw
funktie van de kwadrator:

de ingangsspanning Vki ' dan wordt volgens formule
V2

ki

- Door formule (3.18.) wordt de uitgangsspanning van de

integrator gegeven:

V =
int

N

RC

T

I V dt
kw

o
(5.5. )

R = 360 n; C = 1 IlF; RC = 360 * 10-6 s.

Het oppervlak van de transducent bepaalt het ontvangen vermogen,

het rendement van de transducent het percentage van dat vermogen

dat omgezet wordt in elektrische energie. Deze grootheden moeten

per transducent bepaald worden, en zouden verdiskonteerd kunnen

worden in een transducent-konstante K •
T

De spanning V , die op de ontvanger komt te staan, is dan
ont

gelijk aan de akoestische amplitude I vermenigvuldigd met de
ak

transducent-konstante K .
t

Aan de ingang van de kwadrator staat dan de volgende

spanning:

V =A*K*I
ki v t ak

(5.6.)

-58-



De spanning aan de uitgang van de kwadrator wordt dan met

formule (5.4.):

v =
kw

(A * K * r )2
v t ak

3
(5.7.)

De spanning aan de uitgang van de integrator wordt met behulp

van formule (5.5.):

v =
int

N

RC

T

J A
2 * K

2
*v T

o 3
dt ( 5 • 8 • )

Omdat er over de weg geïntegreerd dient te worden in plaats van

over de tijd, substitueren we formule ( 5 • 1. ) , waardoor de

spanning die de computer in gaat, de volgende relatie heeft met

het ontvangen akoestische signaal:

N d r 2 2
V = J A2

* K
2 ak dl* *comp

RC v T
30 c

dit is gelijk aan:

N * A2
* K

2
* 2 d

V v T
* J r 2 dl=comp

R * C * c * 3 ak
0

(5.9. )

(5.10.)

De uitdrukking vóór het integraalteken kan gebruikt worden voor

de ontwikkeling van een postprocessing.
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6. Resultaten.

De echo-ontvanger die bij het begin van m~Jn afstuderen aanwezig

was, bestond uit een filter-versterker waarvan de versterking

met een spanning regelbaar was, een gelijkrichter ,een

integrator en elektronika voor het aansturen van de filter-ver

sterker en de integrator. Deze ontvanger was ongeschikt voor

andere ultrageluidsfrekwenties dan 3,5 MHz. Na wijziging van de

bandbreedte ervan kunnen ultrageluidsfrekwenties van 1 tot 3,5

MHz verwerkt worden.

Een tweede probleem van deze ontvanger was, dat er allerlei

verstoringen van de signalen aanwezig waren. Er zijn twee

soorten verstoringen te onderscheiden, namelijk elektrische en

akoestische verstoringen.

Om de elektrische verstoringen te verminderen, is het verster

kingsgedeelte van de ontvanger opnieuw ontworpen. Tevens is de

gelijkrichter, die in de ontvanger zat, vervangen door een

kwadrator, zoals door Siegers [3] is aanbevolen. In deze nieuwe

opzet bleek het mogelijk de elektrische verstoringen onder te

brengen in drie kategoriën. Het effekt van deze elektrische, en

ook van de akoestische verstoringen op de spanning die

uitgelezen wordt via een A/D-konverter door de computer, kan

niet verwaarloosd worden. Om dit te illustreren is berekend hoe

groot het maximale effekt van deze verstoringen is op de

meetwaarde, die uit de ontvanger komt. Dit is weergegeven in

tabel 6.1.
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Tabel 6.1. Verstoringen en hun effekt op de meetwaarde.

MaX1male afw1Jk1ng MaX1male
Verstoring van de meetwaarde. meetwaarde.

Puls op voedingsspanning 0,15 V

t.g.v. de zendpuls.

Ruis, eigen ruis ontvanger + 0,3 V 10 V
ruis van de zendversterker.

max. offset drift integrator 0,01 V

akoestische verstoringen 0,3 V

De kwadrator introduceert geen verstoringen van betekenis van de

meetwaarde. De in deze tabel gegeven elektrische verstoringen

kunnen m.i. in de huidige opzet niet geëlimineerd worden. Deze

verstoringen zijn echter elke meting praktisch even groot, zodat

ervoor gekompenseerd kan worden, waarna ze de meting niet meer

verstoren. De akoestische verstoringen zijn stochastisch,

hiervoor kan dus niet gekompenseerd worden.

Er is een oorzaak gevonden voor het ontstaan van de akoestische

verstoringen. De akoestische verstoringen ontstaan doordat

ultrageluid afgebogen wordt en/of meermalen gereflekteerd.

Teneinde het effekt van de akoestische verstoringen te

verminderen, is een kollimator ontwikkeld. Met deze kollimator

kan de signaal/ruis-verhouding, bij sterk scatterende fantomen

een faktor tien vergroot worden. Doordat de zendpuls reflekteert

op het uiteinde van de kollimator en de reflekties op de

transducent, ontstaat er een stoorsignaal. Bij zwak scatterende

fantomen leidt dit tot een slechte signaal/ruis-verhouding,

waardoor de verbetering beduidend minder is, of in het geheel

niet bestaat.
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Indien een meting wordt gedaan met behulp van deze kol limator en

van de meetwaarden wordt een rekonstruktie gemaakt, dan zijn de

aldus verkregen rekonstrukties minder scherp dan de rekonstruk

ties van de andere metingen, zoals de Mean-Frequency-Downshift

meting. Over de afbeeldingen ligt een vlekkenpatroon, dat terug

te voeren is op de eerder genoemde verstoringen. Daarnaast

blijkt de verstrooiing niet in elke richting even groot. Dit

fenomeen wordt o.a. verklaard door HilI. [8 blz.95 e.v.] Hij

geeft als verklaring de interferentie tussen verstrooide golven,

afkomstig van verschillende groepen scatterelementen, waardoor

de sterkte van het scattersignaal richtingsafhankelijk wordt.

J1 Rnl

Fig. 6.1.

glas21.ipl

Plaatjes van rekonstrukties van hetzelfde fantoom,

het fantoom van is agar-agar met 2% glasbolletjes en

twee gaten. Links de dempingsmeting (AMP), rechts de

Integrated-Back-Scatter-meting (IBS).
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Het rekonstruktiealgorithme probeert een afbeelding te maken, zo

dat de projekties genomen van de afbeelding dezelfde zijn als de

gemeten. Doordat de bijdrage van het scattersignaal aan

projekties genomen over verschillende hoeken niet gelijk is,

wordt het onmogelijk een exakte rekonstruktie te maken. Er wordt

dan een afbeelding gemaakt, waarvan de projekties een zo klein

mogelijke afwijking hebben van de gemeten projekties. De

loodlijn over een punt van de projektie met de hoogste bijdrage

van het scattersignaal van dat punt wordt lichter, die met de

laagste wordt donkerder. Het vlekkenpatroon ontstaat doordat er

een interferentiepatroon onstaat van lichtere en donkere lijnen.
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7. Konklusies en aanbevelingen.

Het doel van het afstudeeronderzoek was, om het onderzoek naar

de Integrated-Back-Scatter-meting af te ronden. Enerzijds kwam

dit neer op het elimineren c.q. klassificeren van onvolkomenhe

den van de ontvanger, anderzijds kwam dit neer op hetzelfde te

doen met de akoestische verstoringen van de gemeten signalen.

uit het onderzoek waarvan dit de verslaglegging is, kunnen de

volgende konklusies getrokken worden:

- Wijziging van de bandbreedte van de oorspronkelijke ontvanger

om de Back-Scatter-meting te kunnen doen met ultrageluids

frekwenties van 1 MHz bleek onvoldoende om betrouwbare

metingen te kunnen doen.

- De meting werd verstoord door akoestische en elektrische

stoorsignalen.

Vier belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd om verstoringen

van de meting door (elektrische) stoorsignalen in de

meetelektronika te geminimaliseren.

1. Er is een nieuwe versterker voor de ontvanger ontworpen en

gebouwd. Deze versterker is differentieel uitgevoerd.

2. De tijdafhankelijke versterking is weggelaten.

Deze maatregelen verminderden de invloed van ruis.

3. De voedingsspanningen van de diverse onderdelen van de

ontvanger zijn zwaar ontkoppeld. Hiermee werden de stoor

signalen, die via de voeding binnen kwamen gereduceerd.

4. Het circuit om de integratie te onderbreken, het z.g. "hold"

circuit is opnieuw ontworpen. De integratie gebeurt nu

korrekt.
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- Zoals aanbevolen door Siegers [7] is de gelijkrichtschakeling

vervangen door een kwadratorschakeling; deze werkt zonder

problemen.

- De elektrische stoorsignalen zijn niet geheel verdwenen,

de effekten hiervan zijn echter bekend en te ondervangen.

- Verstoringen van de meting met een akoestische oorzaak zijn

deels opgelost met behulp van een hiertoe ontwikkelde

kollimator.

- Afbeeldingen gemaakt van de Back-Scatter-coëfficiënt, gemaakt

met de huidige meetopstelling, zijn nog steeds van slechte

kwaliteit ten opzichte van die van de overige metingen. Over

de plaatjes die van een rekonstruktie gemaakt worden, ligt een

vlekkenpatroon.

De postprocessing zoals behandeld in hoofdstuk vijf moet nog in

de programmatuur ingebracht worden. Het is mogelijk de

programmatuur, die in FORTRAN geschreven is, te vertalen naar

een andere programmeertaal, die een overzichtelijkere struktuur

toestaat.

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het ontkoppelen van

de Back-Scatter-ontvanger van de zendpulsversterker , dit om de

signaal/ruis verhouding van de meting te verbeteren. Een ander

punt dat de moeite van het onderzoeken waard is, is de oorzaak

van de variaties in de sterkte van het ontvangen Back

Scatter-signaal, die verantwoordelijk zijn voor het vlekkenpa

troon over de plaatjes van de rekonstruktie. Indien deze

ondervangen kunnen worden, is de Back-Scatter-meting een goede

aanvulling op de andere drie metingen. Wellicht zal de

ontwikkeling van grotere en snellere computers het mogelijk maken

de signaalbewerking , zoals kwadrateren en integreren, numeriek

uit te voeren, wat het elimineren van storingen een stuk

gemakkelijker maakt.
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Bijlage 4. Karakteristieken van de bestaande versterker.
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Fig. B.4. Karakteristieken van

(links) en de gewijzigde (rechts). De theoretische

karakteristiek is steeds gestippeld, de gemeten

doorgetrokken.
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Bijlage 6. Karakteristieken van de integrator en de kwadrator.
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Fig B.G. De in/uit karakteristieken van integrator (boven)

en kwadrator (onder).
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Bijlage 7. Afleiding van de formules voor de

serieresonantiefilters met het IC LM/~733.

7.1. Afleiding van de formule voor de versterking van het IC.
met een impedantie tussen de gain-select aansluitingen.

Vooronderstellingen:

1 Het interne schema wordt gegeven door figuur B.7.1.

2 - Indien geen externe impedantie aangebracht is, is de

versterking 10 x.
3 - Indien een externe impedantie van 0 n aangebracht wordt,

tussen aansluitingen G en G • is de versterking 100 X.
2A 2B

Verder definiëren we:

- De externe impedantie ê z .
e

De interne weerstanden (R en R ) van 590 n noemen we R.•
6 7 ~

input 1

'------+--~--.+-__tl-ov-

Fig. B.7.1. Intern schema van het IC LM733.

(Bron: Philips datasheets.)
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De ingangsschakeling met Q , Q , Q en R tot en met R zullen
67169

we onder de loep nemen. De transistoren zullen we vervangen door

gestuurde stroombronnen I, I respektievelijk I, de
671

stroomversterkingsfaktoren van Q en Q worden ~ en de
6 7

steilheden van deze transistoren S verondersteld. De

Q , ter grootte ~/s
7

We krijgen dan het

ingangsweerstand van de transistoren Q en
6

noemen we respektievelijk R en R
20 21

vervangingsschema weergegeven in fig. B.7.2 ••

+ I7 Ze + I6
B • I 20 B • Ir21

Ra R7 R6 R9

B/s sa Ri Ri sa B/s.
+ Vi + V2

V input Il V input

Fig. B.7.2. Vervangingsschema voor de LM733.

De stroom die door R loopt heeft een grootte van:
a

V V 1
I

R20
+ ~ *

R20 V * * (1 + -) (B.7.!.)= sra
R R

R20
~20 20

Voorts definieren we:

~ ê -s * (1 + ~) (B.7.2.)
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Er geldt indien we de gelijkspanningen en -stromen buiten

beschouwing laten:

I
RS

1 1
* (2 * (- + R8 + -) + 2R

i
/ /Re) =

~ s
V
il

V
i2

(B.7.3.)

De stromen I en I zlJn gelijk aan de stromen door de
6 7

weerstanden R respektievelijk R min de basisstromen van de
9 S

betreffende transistoren.

f3 + 1
I = -I *

7 RS
--_. I = I

, 6 R9 *
f3 + 1

(B.7.4.)

Het minteken is aangebracht om de juiste polariteit aan te

duiden. Deze stromen gaan verder de schakeling in. De spanning

op output 1 noemen we V+ zodat de overdracht van de rest van
uit'

de schakeling wordt:

A
V+

uit =
2 * f3 * s

* (I - 1 )
7 6

(B.7.5.)

waarbij A de versterking van de rest van het IC voorstelt.

De overdracht van het totale systeem wordt gegeven door:

A
* (Vu V

i2
)T -

v+ =uit
2 ~)+ 2 * (50 + + Zj/ 2 * RT s i

v- = -v+
uit uit

V = v+ v- • V = V V
uit uit uit' in il i2

(B.7.6.)

(B.7.7.)

(B.7.8.)
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Indien we formule (B.7.6.) vereenvoudigen, doordat we A/E

vervangen door B en 2 * (50 + l/s + l/E) door C, dan gaat

ze over in:

V
uit =

B
(B.7.9.)

Voor Z = 0 C geldt: (vooronderstelling 2)
e

B
= 100

C

Zonder externe impedantie geldt: (vooronderstelling 1)

B
= 10

C + 2 * R
i

(B.7.10.)

(B.7.11.)

Uit (B.7.10.) en (B.7.11.) volgt, gegeven dat Ri = 590 c:

B = 13100 en C = 131 (B.7.12.)

7.2. Afleiding van de formules voor de berekening van het

serieresonantiefilter

Door de externe impedantie van de schakeling te variëren, kan de

versterking van het IC ~733 gevarieerd worden tussen 10 en 100

x. Indien er voor deze impedantie een filternetwerkje gekozen

wordt, ontstaat er een filter/versterker. Gekozen is voor een

netwerkje bestaande uit een spoel, een kondensator en een

weerstand in serie.
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De formule (B.7.9.) geeft de overdracht van het IC LM733:

A =
733

13100

131 + (2 * R.) / / Z
~ e

(B.7.13.)

waarbij door de fabrikant gegeven is dat R = 590 o.
i

De formule voor de serieschakeling van een spoel L, een

kondensator C, en een weerstand R wordt gegeven door formule

3.5.:

Z (w) =
e jwC

(B.7.14.)

De parallelschakeling van 2 * Ri met Ze levert:

Z (w) =
p

2 * R * (1 + j wRC - w
2LC)

i

1 + jw (R + 2 * R.) C -w2LC
~

(B.7.15.)

Voor de filter/versterker geldt de volgende overdracht:

13100 * (1 + jw(R + 2 * R.)C - w2 LC)
~

A
733

(w) =---------------------------2--

( 13 1 + 2 * R.) * (1 + j w (R + (131 / / 2 * R.)) C - w LC)
~ ~

(B.7.16.)

In figuur 7.3. is een schets gemaakt van de overdracht. In het

frekwentiebereik zijn vijf gebieden aan te wijzen. In de

gevallen w = 0 en w ... lil gaat formule (B.7.16.) over in

(B.7.1!.). Voor de hoogste en laagste frekwenties geldt er de

minimale versterking van 10 x.
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uA733 met seriefilter
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Figuur B.7.3. Schets van de overdracht van een versterkersektie

met een serieresonantiekring.

1
wordt de hoogste versterking

v'Lc
gehaald, deze is altijd kleiner dan 100 X. De versterking bij te)

o
bedraagt:

In het midden, rond te) = te) =
o

A =o

13100 * (R + 2 * R.)
~

131 * R + 131 * 2 * R + 2 * R * R
i i

(B.7.17.).

Deze is dus slechts afhankelijk van R.

Tussen deze frekwentiegebieden loopt de versterking op

respektievelijk af met om en nabij de 6 dB per oktaaf.

Het totale filter bestaat uit vier sekties, twee met een

seriefilter als behandeld in deze bijlage, en twee met een

parallelfilter als behandeld in hoofdstuk 3. Dit totale filter

moet een karakteristiek krijgen als gegeven in figuur B.7.4.
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Figuur B.7.4. Gewenste overdracht van het totale filter.

Dit filter heeft drie gebieden in het frekwentiedomein:

Rond w = ween gebied waar de versterking nagenoeg konstant is,
o

daarbuiten twee gebieden met een afnemende versterking. De

afname heeft een grootte van ongeveer 24 dB per oktaaf, omdat er

vier sekties met ieder een afname van 6 dB per oktaaf in serie

staan.

Karakteristieke frekwenties zl.Jn de zogenaamde kantelfrekwen

ties : w en w • Indien van overdracht de asymptoot genomen
kl k2

wordt voor lage frekwenties, dan bereikt deze asymptoot de

waarde A bij w . De asymptoot voor hoge frekwenties doet dit
o kl
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bij w • De afname van de versterking ten opzichte van die bij
k2

W bedraagt op deze punten 12 dB. Er is echter gesteld dat deo
variatie in versterking in het frekwentiebereik van de ontvanger

niet meer dan 6 dB mag bedragen. Op de grenzen van het

frekwentiebereik bestaat dus per sektie een vermindering van

de versterking met 1,5.

De versterking op de grenzen bedraagt dient dus

(B.7.18.).

te bedragen.

We willen nu vanuit een gegeven versterking bij resonantie A ,
o

en gegeven grenspunten w en w de waarden van de komponenten
gl g2

van de seriekring berekenen. uit de gegeven waarde A wordt
o

eerst met behulp van formule (B.7.17.) de waarde van R berekend.

De bedoeling van de volgende rekenpartij is om de waarden van L

en C te berekenen.

Vullen we (B.7.16.) en (B.7.17.) in, in (B.7.18.) dan geldt voor

de kantelfrekwentie de volgende gelijkheid:

13100 * (1 + jw (R + 2R.)C
9 1.

2-w
9

I W2)
o =

(131 + 2R.) * (1 + jw (R+131jj2R.)C _ W2/ W2)
1. 9 1. gO

13100
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Om de formule handzaam te houden definiëren we:

R = R + 2R. i
1 J.

R = 131 + 2R. i
2 J.

Y = R * R - 4R2
•

1 2 i'
Y

R = R + 131JJ2R. = -i
3 J. R

2

R = 131 + (RJJ2R.) =
4 1.

y
-i en
R

1

(B.7.20.)

Indien uitvermenigvuldigd wordt en gedeeld wordt door 13100, gaat

formule (B.7.19.) over in:

y

* * ( 1 + jw R C 2 / (2)m - w =
R 9 1 9 0

1

Y
R * (1 + jw -C 2 / (2)- W

2 9 R 9 0

2

R Y
met *

4
* wordt dit:n = m = m

R R * R
2 1 2

(B.7.21.)

(B.7.22.)

Deze formule moet gelden voor twee grensfrekwenties . Hiertoe

kunnen twee elementen gevarieerd worden namelijk w en C. De
o

weerstanden R tot en met R kunnen weliswaar door variatie van
1 4

R veranderd worden, maar dan verandert tevens de maximale

versterking, en dat is ongewenst (zie formule (B.7.17.).
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Voor C2 kunnen we schrijven:

(n2
_ 1) * (1 -

2
Cr)
_g )2

2
Cr)

o =

Cr) Cr)

(n 2 -1) * (_0 _ ~)2

Cr) Cr)
9 0

(B.7.23.)

Beide grenspunten dienen dezelfde C op te leveren. Er moet

daarom gelden:

Cr) Cr)
(_0__ ~)2 =

Cr) Cr)
gl 0

Cr) Cr)
(_0__~)2 =

Cr) Cr)
g2 0

(B.7.24.)

Deze vergelijking heeft als wortels:

Cr) = Cr) of Cr) = v(Cr) * Cr) )
gl g2 0 gl g2

(B.7.25.)

Als we

Cr) . De
gl

Cr)

V
b=

9 Cr)
0

aannemen dat Cr) groter is dan Cr) , dan is Cr) ê Cr)
'92 gl b 92

verstemming van de grenspunten wordt dan:

(B.7.26.)

De zelfinduktie wordt bepaald uit (B.7.23.). Er geldt namelijk:

1 ( 1 - v2) y2 * R
2

L = = 1

Cr)2 C
v(

2 * y2 R
2 * R

2
)

) (B.7.27.)
Cr) * (v2 -

0 b 2 1
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Uitgeschreven levert dit, met behulp van de definities gegeven

in (B.7.20.) en k = v(v2 - 1):

L =
k

f.c.I
b

*

R + 2R
i

(2R. + R)2 * (2R. + 131)2
v(v2 - ~ ~ )

(131 * R + 131 * 2R i + 2R i * R) 2

(B.7.28.)

uit de waarde van L kan C berekend worden:

1
C =

-84-
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