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Samenvatting.

Om de flow in een bloedvat te bepalen is het nodig dat men de

grootte van de dwarsdoorsnede van het vat ~n de gemiddelde bloed

snelheid over daze dcorsnede meet.

De gemiddelde bloedsnelheid ken onbloedig gemeten worden m.b.v.

kontinu ultrageluid van ~~n frekwentie (Doppler principe). ladera

beweging in het meetvolume g8eft sen Doppler verschuiving maar

hat is niet mogelijk om de afstand tot het bawegende deeltje te

bepalen. Ook de afstand tot een stilstaand objekt kan niet gemeten

worden.

Om de diameter en due ook de grootte van de dwarsdoorsnede te

kunnen bapalen moet men afstanden kunnen meten.

Afstandsinformatie ken o.a. verkregen worden door frekwentie

gemodulaard ultrageluid uit te zendan.

De mogelijkheid om frekwentie gemoduleerd ultrageluid toe te passen

voor onbloedige diameterbepaling werd onderzocht en is onderwerp

van dit verelag.

-------------------



Summary.

In order to determine the flow in 8 blood vessel it is necessary

to measure the cross-section of the vessel and the blood velocity

averaged across the section.

The average blood velocity can be measured non-invasively by means

of continuous ultrasound of a fixed frequency (Doppler principle).

Any movement in the measuring volume gives a Doppler shift but it

is not possible to determine the distance to the moving particle.

Also the distance to a stationary target can not be measured.

In order to determine the diameter and thus also the cross-sectional

area one must be able to measure distances.

Distance information can be achieved by transmitting frequency

modulated ultrasound.

The possibility to use frequency modulated ultrasound in order to

measure non-invasively the diameter of a vessel mas investigated

and is subject of this report.
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LiJst van gebruikte symbolsn.

t

w
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dw
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dt

1
Ts = f

s
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::

t.V
8

tijd

I looptijd van het ultrageluid van zender naar

ontvangar via de raflektor

: hoekfrakwantia

: frekwantie

afstand tussan kristallenpaar an rsflektor

afstand tUBasn 2 rsflektorsn

voortplantingssnelhaid van ultrageluid in hat medium

snelheid

varandering van de hoakfrekwantie van hat uitga

zonden signeal per tijdseenheid

frakwentiazwaai van hat uitgezonden ultragaluid

periodetijd waarmee de frekwentiezwaai van het

uitgazonden ultrageluid harhaald wordt

df
::

dt

F (w )

k AF
21( :: T

s
: verandering van de frekwentie van het uitgezonden

signeal per tijdseenheid

fase

eenheidopuls: hoogte 1 en breedte T sec.

Fouriergetransformaerde van f(t)
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I Dirac delta funktie

onnauwkeurigheid in de bepaling van R via het

frekwentiespektrum

l m8xi~ale amplitude van het zendsignaal

admittantie

= ilapedantie
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1. Inleiding.

Het doel van net onderzoek is een bijdrage te leveren aan de ont

wikksling van een apparaat, waarmede op onbloedige wijze de flow

(.a.entans volumestroom) in Ben bloedvat gemeten ken wurden.

Voor net be palen van de flow moet men momentaan de grootte van

de dwarsdoorsnede van het vat en de gemiddelde bloedsnelheid

over deze dwarsdoorsnede meten. In formule,

ret) = A(t).v (t)
9

met ret)

A(t)

v (t)
9

: flow

grootte van de dwarsdoorsnede van het vat

gemiddelde bloedsnelheid over de doorsnede

De gemiddelde bloedsnelheid kan reeds op bevredigende wijze

bepaald wordell m.b.v. ultrageluid.

Het principe van deze bepaling van v (t) lUordt in paragraaf 1.1
9

in net kort besproken.

De grootte van de dwarsdoorsnede kan bepsald worden als men de

diameter van het vat kan meten (vooropgesteld dat het vat

cirkelcylindrisch is).

Deze diameter kan ook m.b.v. ultrageluid bepaald worden en

was onderwerp van het afstudeeronderzoek.

1.1. Be paling van de gemiddelde bloedsnelheid; achtergronden van de

ultrasone Doppler-bloedsnelneidsmeter.

De gemiddelde bloedsnelheid ken gemeten worden m.b.v. kontinu

of gepulst ultrageluid.

Gepulst ultrageluid heeft het voordeel dat hiermede de snelheid

(van het bloed) op een gewenste diepte gemeten kan worden, waar

door dus tevens snelheidsprofielen bepaald kunnen worden (dit

kan niet m.b.v. kontinu ultrageluid van lIn frekwentie).
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met de op de THE ontwikkelde Doppler-bloedsnelheidsmeter

(lit. 1 en 2) kan men de gemiddelde bloedsnelheid over de door

snede van een bloedvat bepalen.

8ij deze bloedsnelheidsmeter wordt kontinu ultre600n geluid

(1-10 MHz), opgewekt met een pi§zo-elektrisch kristal, van buiten

het licheem neer het bloedvat gezonden. Dear de golflengte van

dit galuid groat is t.o.v. de afmetingen van de bloedlichaampjes

treedt scattering op, d.w.z. het geluid wardt in aIle richtingen

verstrooid.

T.g.v. het Dopplereffekt (lit. 1) zal het geluid dat door een

bewegend bloedlichaampje wordt gescatterd en door een tweede

kristal, het ontvangkristal, weer opgevangen wordt, een fre

kmentieverschuiving vertonen t.o.v. het uitgezonden geluid.

Deze frekwentieverschuiving blijkt evenredig ta zijn met de snel

held van het bewegende bloedlichaampje.

Opgenoorth (lit. 1) heaft in zijn afstudserverslag esn formula

afgeleid voor de frekwentieverschuiving, die optreedt bij bloed

snelheidemati~gen.

Een deeltje (bloedlichaampje) met snelheid v geeft zijn bijdrage

tot het ontvangen signaal bij een frekwentie fa + f d met

f d =
f
-E..v(cos 0( + COSA ) =: ~ .f
c c a

(2)

C

f
a

v

hierin is (zie fig. 1):

------fd-:-n-eKwen tie V e r scnIT ~ussen----nB t ui t 9e z 0 nde,,-en
hat terugontvangen galuid

frekmentie van het uitgezonden signaal

snelheid van het bewegende deeltje

: voortplantingssnelheid van het geluid in het

medium

~,1 hoek tUBsen de snelheidsrichting en de normaal

op de zender, resp. de ontvanger
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Fig. 1 Schemetische vQorstelling van de meetsituatie.

Het basisscher.a van de Doppler-snelheidsmeter is gegeven in

fig. 2.

In de situatie van fig. 1 wordt een gedeelte van het uitgezonden

ultrageluid (met frekwentie f ) gereflekteerd door de stil-
o

staande wanden van het bloedvat en gescatterd door het bewegende

bloedlichaampje.

De reflekties t.g.v. de stilstaande wanden hebben dezelfde

frekwentie als het uitgezonden signeal.

He t 9 esc a t t e r d e - t1TtI'89e 1 u~ d a f k 0 ms t Ig-- va n------n--et-- b eweg 19 n--ae-----oroefcr.;.;---- ----
licheampje heeft een frekwentie die t.o.v. de uitgezonden

frekwentie verschoven is.

Na synchrone demodulatie met het uitgezonden signael en weg

filtering van de somfrekwentie krijgen we aen signael met

frakwantie f d (zie formula (2».

Wa zien dat de afstandsinformatie bij dit systeem verloren geet.

In d'n enkele doorsnede van een bloedvat hebben de bloeddeeltjes

verschillende snelheden, wat tot uiting komt in het snelheids

profiel. Tengevolge van dit snelheidsprofiel zal het ontvangen
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oscillator

versterker

demodulator

fil tar

- --- -----M~-----------------

Fig. 2 Basisschema van de Doppler-snelheidsmeter.

z

o

signael aan frakwentieband beslaan.

Hat vermogensdichtheidsspaktrum van dit signeal bevat informatia

over de snelheidsverdeling van de deeltjes in hat meetvoluma.

Arts (lit. 2) heeft afgeleid dat, onder bepaalde voorwaarden, de
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gemiddelde snelhaid (v ) van de bloeddeeltjes (in het meetvolume)
9

onafhankelijk van de vorm van het snelheidsprofial, bepaald ken

worden uit de gemiddelde frekwentie van hat ontvangen gedemodu

lel!lrde signeel.

Deze gemiddelde frekwentie (w ) kan on-line bepaald worden uit
9

hat vermogensdichtheidsspektrum (p (w)) van het ontvangen gademo-

duleerda signeal.

Het varband tUBeen W en l(w) is vastgelegd in de volgende formulel
9

W ,. K.v ,.
9 g

met w
II

v
9

K

maximale frekwentie die in het spektrum voorkomt

gemiddelde anelheid van de bloeddeeltjes

z ijkfaktor; deze is afhankelijk van de zendfre

kwentie, de voortplantingssnelheid van het geluid

in hat medium en de hoeken tUBsen de zend- en

ontvangbundals en de as van hat bloedvat.

80venstaande methode wordt bij de op de THE ontwikkelde Doppler

snelheidsmeter toegepast veor de bepaling van de gemiddelde bloed

snelheid.

1.2. Dislleterbepaling -'Lan een bloed\tat.

Bij hat hierboven Deschreven apparaat voor meting van de gemiddeide

bleedsnelheid wordt kontinu ultrageluid ven sen frekwentie uit

gezondan. met zo'n apparaat wcrdt iedere Doppler verschuiving t.g.v.

beweging in het meetvolume gedetekteerd. Het ontvangen signaal bevat

informatie ever de gemiddelde toestand in het meetvolume. [en be per

king van bovanbeschreven apparaat is dat het niet mogelijk is om de

afstand tot een deeltje (scatterer) te bepalen. Ook de ligging

van de wanden van hat bloedvat kunnen niet bepaald worden.

Om de diameter van een bloedvat (op onbloedige wijze) te kunnen
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bepalen, is het nodig dat de afstanden van de wanden van hat vat

tot de huid bepaald kunnen morden.

AFstandsinformatie kan man verkriJgen door gepulst- of frekwentie

gemoduleerd ultrageluid toe te passen. De technieken, die daarbij

toegepast worden, z1Jn afkomstig uit de radar-techniak.

Het systeem, dat werkt met gepulat ultrageluid is reeds door veel

onderzoekers beschreven en is in een vergevorderd stadium van

ontwikkeling, dit in tegenstelling tot het Fm-systeem.

In hooFdstuk 2 wordt nader ing9gaan op het gepulat systeem en in

hoofdstuk 3 op het Fm-systeem. Aan dit laatste systeem is tijdens

het afatudeeronderzoek de meeete aandacht besteed teneinde het

bruikbaar te maken voor diameterbepal1ng van bloedvaten (hfat. 3

tim 5h

----- ~ ----~~-----~----------~~~---~._--_.-~
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•2. Gepulat ultrageluid.

Bij het systeBm dat merkt met gepulst ultrageluid (in h.t vervolg

gepu18t eysteem genoe.d) worden korte pu18treintjes uttgezonden.

MeA kan bij dit systeem voletaan met "n kriatal. Oit ena kristal

.erkt dan afwissslend als zender en ontvanger.

In het interval tUBaen twae pulstreintjes ontvangt het kristal

echo's van de wanden van het bloedvat en van de bloeddeeltjes.

De echo's afkomatig van de bloeddeeltjss zijn over een bepaalde

frekwentie verschoven, welke verschuiving evenredig is met de

snelneid van de scatterende deeltjss volgens (2).

m.b.v. een elektroniscne poortschakeling is het mogelijk om de

reflekties venuit een bepaeld meetvolume te selekteren. In dit

.eetvolume kan dan de Doppler-frekwentieverschuiving gemeten

worden (zie fig. 3). De gemiddelde snelheid in het meetvolume

ken dan bepeald lllorden. Door 'l:i klein te kiezen kan men de gemid

delde snelneid in een klein meetgebiedje bepalen. Door ?J variabel

te maken of een set poorten perellel toe ts passen kunnen we

de gemiddelde snalheid op een aantal puntan in het bloedvat be

palen, maardoor net snelheidsprofiel gekonstrueerd ken worden.

Peronneau (lit. 5) gebruikt in zijn gepulst aysteem 16 poortan.

De gemiddelde snelheden in de 16 efzonderlijke meetvolumes worden

~et verschillend gewicht gekombineerd en gaven dan de gemiddelde

bloedsnelheid in het bloedvat.

Wanneer de instraalhoek bekend is kan de diameter bepeald merden
- --_._-----_._--

uit de opname van het snelheidsprofiel of rechtstreeks uit het

gedemoduleerda signael.

Bij toe passing van gepulst ultrageluid is het mogelijk det er

dubbelzinAigheid optreedt in de meting van zowel de afstand ale

anelheid.

• lit. 3 tim 6.
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E E

"'-'':"'z+ '

~_%i
~ "

Fig. 3. Principe van het gepulst systeem.

r
3

sec. na de start van de r
1

sec. durende pulstrein

worden gedurende '2 sec. echo's vanuit een bepaald

meetvolume ontvangen. De periodetijd van de uitgezonden

pulstreintjes is T
R

sec.

Als de repetitiefrekwentie fRee t-) is, dan moet voor ondubbelzin-

niga afstandsbepaling geldenl R

f < c
R 2R max

(4)

lIIet c geluidssnelheid in het medium

R I afstand van kristal tot het meetgebied

Als men de repetitiefrekwentie te hoog kiest voor een op een

bepaalde diepte gelegen me~tvolume, dan is de echo nog niet terug

wanneer de volgende pulstrein wordt uitgezonden. Hierdoor ontstaat
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dan een eituatie waarbij men niet maer weet welke echo bij welke

pulstrein behoort en er is dus spreke van een miet aenduidige,

dubbelzinnige meting.

Als men anderzijds de repetitiefrekwentie te laag kiest, is het

niet mogelijk om de hoogst voorkomende Doppler frekwanJ{e f
d

.max
te bepalen: volgens het tMeorema van Shannon moet men voor de be

paling van f d max bemonateren met een frekwentie f R wearvoor galdt:

f
R
~ 2 f

d mex
(5)

Uit formula (2) blz. 8 volgt dat bij toepassing van ~~n transducer

voor f d max geldt:

v
f = 2.f •d max 0

max
c

• cos c:>( (6)

Uit (4) en (6) volgt dan:

2
v • cos 0(. R. < C

max max 8 f
o

d.w.z. de maximale komponent van de bloedsnelheid in de richting

van de transducer, vermenigvuldigd met de maximale afstand is

altijd klainer dan aen bepaalde vaste waarda, die bepaald wordt

door de frakwentie van het uitgezonden ultrageluid.

Oit impliceert dat voor een grate afstand da maximaal meetbere

snelheid lager is dan voor een kleine afstand.

(7 )

-------- -------------

Newhouse, Jethwa e.a. (lit. 6 en 7) trachten dit probleem op te

lossen door pulsjes witte ruis uit te zenden, zodat ieder pDlsje

zijn eigen identiteit heeft, waardoor hij een bepaald kenmerk

draagt dat dan ook in het gescatterde Doppler verschoven pulsje

teru£ te vinden is. M.b.v. korrelatietechnieken is het dan mogalijK

om de bij elkasr behorende Zend- en ontvengpulsjes op te zaaken

waardoor oak voor grote afstanden een eenduidige plaatsbepaling

mogelijk 1Il0rdt.
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3. Frekwentie gemoduleerd ultrageluid.
M

3.1& Principe van het FOO-eyeteem.

Het blokschema van het FM-systeem is gegeven in fig. 4.

rampgenerato

~
V.C.O •

............. tTs

Hf.

versterker

demodulator

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

filter

~1

Fig. 4. 8lokschema van het FM-systeem.

z

a

B

Vergeleken met het basis schema van de Doppler-snelheidsmeter (zie

fig. 2) is de oscillator vervangen door een rampgenerator en een

M lit. 8.
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v.c.o. (voltage controlled oscillator).

De rampgenerator stuurt de V.C.O., waaraan het zendkristal is ge

koppeld. Het zendkristal zendt daardoor een periodiek signaal uit

waarven de frekwentie in de periodetijd T lineair toenaemt. Na
s

reflektie tagsn het stiletaande oppervlak 8 wordt het eign831 na

sen tijdje rin de ontvanger ontvangen en gedemoduleerd met het

zendsignaal (waarvan de frekwentie inmiddels is toegenomen).

Na laagfrekwent filter~n krijgen we een signaal, waarvan de fre

kwentie een maat is voor de looptijd T •

Wiskundige formulering:

Op het tijdstip t = to wordt het signaal

z(to) = a cos [w(to).tol uitgezonden (a is een konstante).

De ontvanger detektesrt op het tijdstip t, het signaal

Op het tijdstip t = t
1

mordt het signaal

z(t,) = a cos {w(t,).t,l uitgezonden. Ala lie aannemen dat op het

tijdstip t, een Mogere frekwentie mordt uitgezonden dan op het

tijdstip to' kunnen we voorw(t 1 ) schrijven:
---------------------------

dw
met k = dt = verandering van de hoekfrekwentie per tijds-

eel'lhsid

2R : afgelegde weg van het ultrageluid van zender naar

ontvanger via de reflektor

c snelheid van ultrageluid in het medium.

In de demodulator worden de signalen x(t,) en z(t,) met elkaar

vermenigvuldigd:
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Na wegfiltering van de somfrekwentie krijgen we het signaal

, 2R
2 ab cos c k t,.
We zien dus dat er een eenvoudige relatie bestaat tusssn R en de

frekwentie van hat gedemoduleerde gefilterde signaal (dit is hat

frekwentieverschil van uitgezonden en ontvangen signaal).

Bij bovenstaande berekaning hebben we aangenomen dat de frekwentie

van het uitgezonden signaal lineair in de tijd toeneemt. In werke

lijkhaid wordt een ~eriodiek signaal uitgezonden, waarvan de fre

kwentie in de periodetijd T lineair toeneemt (zie fig. 5). Het
s

frekwentieverschil van uitgezonden en ontvangen signaal (ala funk-

tie van de tijd is dan periodiek (periodetijd T ).
s

We zien dat op het moment dat de uitgezonden frekwentie van hoog

naar laag springt het frakwentieverschil van uitgezonden en ont-

is het frek~entieverschil k ~.
27t
bestaat

vange" signaal gedurende korta tijd (7:) een grote waarde aanneemt
k

nl. 27C (Ts-r) met Ts»".
Gedurende de rest van de tijd

Vanwege het periodieke karakter van hat verschilsignaal

hat frakwentiespektrum van dit signaal uit spektraallijnen op af
2'1(

stand tvs= r.
In de volgen8e paragraaf gaan we dit frekwentiespektrum berekenen.
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hoekfreklll. C
uitgezonden hoekfrekwentie

ontvangan hoekfrekwentie/1/ /1
// I // I

// I // I
/ / IW o 1--+--------;TL.-.~------l-+----""""7'~..--:----_t_----!----_7___;_-.J/ I T / ~T I

/ 28 / 28 I
\ / I /

/ /
1/ 1/

.omentane

1<1 W I
k (T - r)

8

- - -

T -'t l
s

1--- - -- -- 4-

k'T"
o ~----+------1-1 +- +1 _

I T 0 I T T IT
2 s 2 9 S 2 s

t

rig. 5 Uitgezonden en ontvangen hoekfreklllentie en hun verschil (<1W).

3.2. Berekening van hat frakwentiespektrum van het gedemoduleerde signaal

bij eanwezigheid van ~~n vlakke reflektor.

Op het tijdstip t = 0 is de hoekfrekwentia van het zendsignaal ~O

(zie fig. 5).

De mOlDantaan uitgazonden hoekfrekwentie wordt gegeven door:

veer

veer 1T<t<~T
2 s 2 s
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Algemeent

veer ~ Ts + nT s < t < ~ Ts + nT s
(interval n)

Veer de faseheek Cf z kunnen we schri jven:

t

$Pz =/(iAJo + k t) dt =w 0 t 1 k t 2 1
T t < 1 T+ veor

2 < 20 2 s s
t

f'z =/[ °0 + k (t - T
s

)} dt 1 T 1 (1 T )2 ::+ LUO '2 + - k
s 2 2 s

175
t < 1t 1

k (t _ T )2 1 T < TW o + 2
veor

2s s 2 s

Algemeen:

voor 1 T
2 s

1
+ nT < t < -2 Ts s

(interval n)

+ nTs
(8 )

Het uitgezonden signaal wordt voorgesteld door a cos i z met f z
overeenkomstiy (8) (a is een konstant~.

De fasehoek van het ontvangen signeal (~o) heert dezelfde vorm als

(/) maar is vertraagd ove r een ti jd T (:: .£!!.).
Tz C

~o heeft in het interval n twee vermant

gedurende de tijd - ~ Ts + nT s < t < - ~ Ts • nT s + ~

]Po :: ~0 (t - 1:) + ~ k [ t - T - ( n-1) Ts} 2

In deze tijd is

If. - Cf r: W T_1 k (T _'t')2 - k (T -"L)(t - nT)
zoO 2 s s s

1 T nT < t <- 1 T nT .'Lvoor
2 + 2 +s s s s

gedurende de tijd 1
T nT + 'l < t < 1 T nT heert $Po2 + 2 +s s s s

de vorm:

(g)

( 10)
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to = W o (t - 'r) + 1 k ( t - l _ n T ) 2
To 2 s

In deze tijd is

( 11)

( 12 )

Het ontvangen signael wordt voorgesteld door b cos~o met ~o over

Benkomstig (9) of (11), ( b is een konstanta).

Na synchrone demodulatie en wegfiltering van de dubbela frekwentie

verkrijgen we het signaal

(13 )

Om de Fouriergetransformeerde F(~) van het signaal f(t) te berekenen

vat ten we het signael op ela de som van 2 periodieke signalen met

periodetijd T •
s

(14 )

voor - 2
1

Ts + nT < t < - .1 T + nT + 7:s 2 s s

'2 (t)
1

{bVO~~ ~ k'l"2 .--k-CC (t nfg-B-- ~a- b cos
2

1
T nT + 'l< t < 1

T nTvoor - 2 + 2 +s s s s

met n = 0, + 1, ~ 2, + 3, •••••

Voor f 1 (t) kunnen we schrijven:

------ -----

1 +~ f
= "2 a b ~ P't" t +

n=-cv
2
1 (T -7:') - nT ] •

B S
(15)
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P-r- (t) is de Benheidspuls (hoegte 1) met breedte r .

Veer f
2

(t) kunnen we schrijven:

(16)

(17 )

{
1 2 1

cos l.vO'l'" - '2 k't" + k't"(t - nT s»)

De Feuriergetransformeerde F(w) van f (t) bestaat ui t de som van

de Fouriergetransformeerden van f
1
(t) en f

2
(t):

Ber akening van F1 (w )

f 1 (t) .. tab [P-r-[t + ~ (Ts-T)}.

cos {Wo'l'" - ~ k (T s _7')2 - k (T
s

-7) t3] * 1-..""!(t - nT e )

. 'l"

[
f't"un

w '2
w1:

2

jw1 (T
2 s

• e
--r)J ¥

w 1:- 1 k (T _t')2
025jW -..;;;....-....;;;..-,.-.......;;::..-......-- l

-k(T -7:) Je s •

4-"" 2](
We £: ~ (w - n w s) ---..n:rt- ws =: T n-----rrar--

n=-- s

(Bedenk: cos (d +wot) '" cos <:Va (t + L) 0-0
Wo

.w dJ w
• e 0

Veer de konvelutie F (w) =
a
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[

sinW:r jw.1.(T 'L)] [
! 2 e 2 8 - *" ~ (w + k (T

s
- 'L»

2 wI
2

kunnen we schrijven:

1
W 't--k (T

.w 0 2 s
J _ k (T - 7')

B s

.. II\,) ~ 1

J
. I L jW' - (T -""')

_7:' un w 2' 2 L

'( (w).. e S d(lN-W'+ k (T -7'».
a 2 (ot'/:£ s

-~ 2

Cv' O't' - ~ k (T s - 'l:' ) 2
j (w - Wi)

- k (T -7:) ,
a s d w

7:' sin { W + k (T s - 'Z"" )J ~
:::

2 ftU+ k (T s -'"£)} f
j [Wo7: + ~ W(T

s
-'2"')}

• e

( 19 )

Op analogs lIijze vindt men voor Fb(W) ..

[

sin w T jW.1. (T
'( 2 2 s
2' T a

w-
2

'( Sin{w - k (T s..
2 {VJ - k (T s

W '(_.1. k (T _'()2
.w 0 2 s
J -k(T -t-)

e s

_j {W 'l _ 1 W(T _ 't) 7o 2 s J
e

(20)

Voor F
1

(LV) vinden we dus:

F 1 (w) ::: ~ a b £Js ~~f7V6 (LV - n W s ) . [ Fa ( w) + F b (Gv )3
met Fa(w) an Fb(W) ovareenkomstig (19) rasp. (20).

8erekening van F2 (w )

Voor f
2
(t) kunnen we schrijvsn:

(21)
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2 b(t - nT )
", _~ s

-'L

2

(22 )

].
+-

W 2. s(w - n W )
S S

tJ·-e->

met W
8

2it::r
8

(23)

Op analoge WiJZ8 als biJ de berekening van F1(~) vinden we voor

F
2
(w):

+-C\:J

F2 ( w) = ~ 8 b W 8 ~ [( fA.) - n W 8 ).rFc ( c..J) + Fd (W )}
h~ - (),>

(24 )

met

T - '(
Fc ( w) • ---.;;..8~2-

T
sin [(LV - k -r-)( 8

T - 1:'
(£.<1- k't")( 8

2
)

- "
2 )1 J (w T - .1.w T)o 2

• B (25 )

- ----;- - 'l
Fd(W):: s 2

T - 't'
si n { (w + k '! )(, 8 21f-----;;Jtw O! + ; w'f') .----tzor-

T -'t"' .e
(w+ k'?"")( s 2 )
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f~

DUB F(LJ) F
1

(W) + F2 (w)
1

b W z 6(W- nw ).= =2' a S S
". _ C\.l

{Fa(W) + Fb(w) + Fc(w) + Fd(W)} (27 )

met

sin f w + (T -'l")] ~
j{W T +.1. w (T -?" )}

1:' k
2

F (tV) S o 2 S
= 2'

[w+
~

• 8
8

k (T -'t"»)
B 2

sin { w_ k (T - 'C)I " _j{W 1: _ .1. w (T -'t")1
F b (w )

1:' s 2 o 2 S

= 2" "C""
• e

{w - k (T -'t')]
s 2

T -1:
j (w 1: - .1. W 'Z:")T -?: sin {(w _ k'l")( s )J

F (w) = B 2 o 2
2 T -?"

• e
c

(w - k?"")( s )
2

T -'l
_j(w 1:" + .1. W T)T -1:' sin { (w + k'l")( S 2 )}

Fd (w )
s o 2

= 2 T • e
-'Z'"

(l.) + k'L)(s
2

)

---- ~--------~------------- -
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3.3. Nadere beschouwing van het spektrum FeW).

Daar f(t) een resel tiJdsignaal is, maet gelden:

(28)

Uit (27) zien we dat Fa(W) :: FbM(_w)

(29 )

Dua er is valdaan aan (28).

We be schouwen hat spektrum voar positieve w •

Als we hat amplitudespektrulJI I F(w)1 tekenen kriJgen we het volgende

verloop (zie fig. 6).
- -1------------

w

I IFb(W)I

L...----L..----I..........L..-L.l----I_...L+---I-....L.JL..-.IIl-----IJL..-L..JIo.. --( I~I----::::.~--~-'-----'-:-I~__---<:::::.-"'--...

:-..: I k(T
I

- '7:"')
~ k'L s

o

Fig_ 6 Amplitudespektrum van F(W) voar pDsitieve w •
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Oit amplitudespektrum bestaat uit spektraallijnen op onderlinge
211

afstand Os (= T).
s

De spektra F (w) en F (w) hebben een hoofdmaximum (ter grootte
T

s
- 7:' c '( b

""';;;'-2- resp. "2) voor W = k t' resp. W = k(T s - 'i).

De hoekfrekwentie w = k ~ bevat de informatie over de afstand van

kristal tot het reflekterende oppervlak. Oeze hoekfrekwentie moeten

we dus bepalen. Oit komt neer op het bepalen van het maximum van

F (w)
c

te bepalen. Dit introducesrt dan een bepaalde onzekerheid omtrent

het spektrum F (w).
c

De plaats van dit maximum (bij w = k~) valt in het algemsen niet

samen met een spektraallijn. Oit ia aIleen het geval als k~ een

veelvoud is van W (w 11I0rdt bepaald door de periodetijd T ).ass
Hierdoor is hat in hat algemeen niat mogelijk om het maximum van

de ligging van dit maximum. In 3.4 komen l1Ie hier nag uitvoeriger

op terug.

De nulpunten van jFc(w)1 11ggen blj

W:kl'..:!: 2p7{
T - T's

met p = 1, 2, 3, •••••

p ~ 0

De nulpunten van J Fb (w) j 11ggen bij

(,01 - k (T -----Z:-J- +
2p n-

met p '" 1 , 2 , 3, ••• ••s 't'"

P ~ 0

De grootte van het eerate nevenlllaxilllum van IFc(w)j en ]Fb(W)1 zijn
2

een faktor 371:' (~21%) kleiner dan het hoofdmaximum.

We zlen dat IF c(w)1 smaller en hager is dan IF b(w)1 (T > 2 t'").s

De ligging van de maxima en nulpunten van het amplitudespektrum

IF (w ) I zullen verduidelijkt l1Iorden aan de hand van een getallen

voorbeeld
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Getallenvoorbee1d

Bij Ben frekwentiezwaai van 3,50 - 3,90 IYIhz in 6 msec ( ~ T )
s

hebben we een frekwentieverandering per tijds8enheid van

df

dt

HZ/. sec MHz/= 66,67 sec
1( = 27C k)

De afstand van zend- naar ontvangkrista1 via de ref1ektor bedraagt

6 cm ( = 2R).

met c = 1480 m/sec (propagatiesne1heid van u1trage1uid

in water)

Dus '7: = 40,54 ,.usec.

Het maximum van het spektrum F (~) 1igt daardoor bij
c

't'~ = 2703 Hz.
dt

Het maximum van het spektrum Fb(~) 1igt bij

We zien dua dat de p1aatsen van de maxima van Fc(~) en Fb(UJ)

ver uit elkaar 1iggeo.
------

Het spektrum F b( w) wordt na demodu1atie gemakke1ijk door een

laagdoor1aatfi1ter onderdrukt.

De spektraa11ijnen 1iggen op onderlinge afstand van

1
fa = T = 166,67 Hz.

s

De eerste nu1doorgangen ~an weerszijden van de top van F (w)
c

1iggen op afatand

1

T - 't"a
(~167,80 Hz) van het hoofdmaximum.
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Afstandsbepaling m.b.v. het FM-systeem.

3.4.1. ~a~w~zig~eid_v~n_~!n_r~flekt~r.

Om de afstand tot een reflekterend voormerp te bepalen m.b.v. hat

FM-systeem is hat nodig om het frekwentieverschil kr( de top van

F (w» van uitgezonden en ontvangen signaal te bepalen.
c

Het amplitudespaktrum van F(w) bestaat uit spektraallijnen op onder-

linge afstand W s (:z ¥) met als omhullende aen ainc-funktie (IF c (w)1

en IF b(w)1 ). Het spe~trulll Fb(w) wordt m.b.v. een laagdoorlaat-filter

onderdrukt.

We hebben op blz. 27 opgemerkt dat de pleats van de top van IF (~)Ic
in het algemeen niet samenvalt met een spektraallijn. De hoekfre-

kwentie k 7: kan alleen ala een vBelvoud van W bepaald worden.
a

Als de afstand van zendar tot het reflekterende oppervlak verandert,

verschuift de omhullende over de spektraallijnen.

Als we de plaats van de grootste spektraallijn als de plaats van de

top van de sirc-funktie IF c(w)/ aanmerken, maken we een fout die

maximaal ~ ~ws bedraagt. Deze maximalefout in frekmentiemeting

veroorzaakt een onzekerheid in afstandsbepaling (AR), die volgt ui t

1-ws
2

k't"" k 2 dR•III
2rc

::
-lTC

2'l( c
c:::::::> ~ R III 4 4 F

(30 )

-----c:--lklf--- iif ----
met 2~ =dt III frekwentiezwaai (4F) van het zendsignaal

in de periodetijd Ts

We zien dus dat deze onzekerheid in afstandsbepaling voor een bepaald

medium alleen afhankelijk is van de frekwentiezwaai.:1 F en is veer

alle afstanden hetzelfde. Oeze onzekerheid is een gevolg van het

diskrate karakter van het frekmentiespektrum. Ala we 4R willen

verkleinen moeten we de frekwentiezwaai groter maken.

Oit kan in ons geval op problemen stuiten daar de impedantie van de

pi~zo-elektrische kristallen afhankelijk is van de frekwentie. Ala
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~e de frekwentiezwaai te groot maken, krijgen we naast de frekwentie

modulatie ook amplitude modulatie van het zendsignaal, waardoor we

fouten kunnen maken bij de detektie van de grootste spektraallijn.

Voor de bepaling van de plaats van de grootste spektraallijn kan men,

in het geval dat men te maken heaft met ~~n reflektor, een nulpunten

teller gebruiken.

3.4.2. Aa~w~zig~e!d_v~n_m~e~d~r~~e!l~kio~e~.

Bij meerdere reflektoren op verschillBnde afstanden krijgen we in

het frekwentiespektrum meer spektra van de vorm F (w). Als deze spektra
c

niet ver genoeg uit elkaar liggen, overlappen ze elkaar gedeeltelijk

en interfereren de zijlobben met elkaar, wat fouten in de afstands

bepaling kan veroorzaken. Ook is het mogelijk dat zwakke reflekties

in het frekwentiespektruw niet meer teruggevonden worden.

Overlapping van de spektra kan bijvoorbeeld optreden als objekten

dicht bij elkaar liggen.

De scheiding kunnen we verbeteren door een grot ere frek~entiever

andering per ~ijdseenheid (grotere k) bij het zendsignaal tae te

passen, waardoor Ben kleine variatie in afstand omgezet wordt in

een grote frekwentieverandering. In dit verband kunnen we het

bBgrip schBidend vermogen definieren als de frekwentie van het ge

demoduleerde signaal (~;) per eenheid van afstand:

scheidend vermogen = ~:R
2 df.--c dt (30 )

- ---- - ---- d f n ----

Hoe groter de dt is, hoe grater het scheid end vermogen.

De zijlobben kan men verminderen door de omhullende van het ge

demoduleerde signaal af te ronden door bijvoorbeeld de versterking

als funktie van de tijd te moduleren.

Voor de detektie van meerdere objekten is een vorm van spektrum

analyse nodig. We kunnen dit o.a. do en op de volgende manieren:
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a. Analyse door een reeks bandfilters.

We voeran hat ta onderzoakeM signaal toe Ban aen resks bandfilters
1met bandbreadte f

e
• T en met centrale frekwenties op onderlinge

afstand f • We kunnen aa uitgangen van de bandfilters op sen be-
s

paald tijdstip uitlezen en zo de grootste pieken in hat frekwentie-

spaktrum detektaren.

Een vQordeel van dit systesm is dat het opereert in real time. Een

nadeel is het aantal bandfilters dat men nmdig heeft om ssn heel

frekwentiegebied ta kunnen onderzoeksn. Bovendien moeten de band

filters steile flanksn hebban an erg stabiel zijn.

b. Analyse door ean variabel filter.

We kunnen hat principe toepassen dat in veel spectrum analysers

gebruikt wordt (fig. 7).

I enkel-

bandfilter -------Il vermenig- r------e zijband- ------J selektieve
vuldiger filter versterker

rampgeneratol

~
-------Il V.C.o.

-- tT

Fig. 7 Principe schema spectrum analyser.

Het te onderzoeken signaal wordt vermanigvuldigd met een signeal,

waarvan de frekwentie in de tijd T lineair toeneemt.

De frskwentie van de V.C.O. varieert langzaam van 0 Hz tot een

maximale waarde, die afhbnkelijk is van de maximaal te bepalen

frekwentie. Door het enkelzijbandfilter wordt allesn hat frekwentie

verschil VBn de vermenigvuldigde signalen doorgelaten. oit frek~en

tisvsrschil wordt onderzocht door een op san vaste frekwentie af-
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geatemde selektieve versterker.

Een nade.l van dit systeem i8 dat het nogal wat tijd vergt om Ben

hale frekm.ntieband te onderzoeken. De aftalyse kan niet in real time

geschieden.

Coghlan ••8. (lit. 9) reducer en de onderzoektijd door het te analy

seren sign8al na bemonstering in een geheugen op te nemen (dit ge

beurt kontinu). De hale inhoum Wan hat geheugen wordt ep periodieke

tijdstippen uitgelezen voer analyse door de spectrum analyser. Oit

uitlezen gebeurt met Ben snelheid, die veel groter is dan de be~on

steringstijd. Door dit proce8 kan dan met aen breder filter onder

zocht morden, waardoor de inelingertijd korter wordt en daarmee ook

de onderzoektijd. Bij een juiste keuze van de parameters kan de

analyse in real time plaatsvinden.
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4. meetsysteem.

Om metingen m.b.v. het Fm-systeem te kunnen verrichten werd 6en

opstelling gebouwd volgens het blokschema van fig. 4 (blz.16).

Het filter uit dit blokschema werd in de opstelling vervangen

door een spectrum analyser met daaraan gekoppeld aen x-y-schrijver.

We zullen eerst de afzondarlijke blokken uit het schema bespreken.

Rampgenerator.

Daar in de groep meten en Regelen geen rampgenarator aanwezig

was, werd een dergelijke generator gebouwd op basis van het

Ie NE 566 (zie lit. 10 en 11). Het schema van de rampgenerator is

gegeven op bijlage 1.

De breedte van de puIs is m.b.v. een potentiometer instelbasr

tussen 1,5 en 30 msec. De afvaltijd is ongeveer 20 ~ sec.

Om het d.c. niveau en de hoogte van de puIs en te kunnen regelen

werd achter de rampgenerator een uitgangsversterker geplaatst.

De hoogte kan dan geregeld worden tussen 0 en 1,6 V beginnend bij

o V.

Voltage controlled oscillator (v.e.o.).

Ala v.e.o. werd een Wavetek HF VeG Generator, Model 142 (THE.ER.

GEF.25) gebruikt.

De ingangsimpedantie is 15k.Jl • De ui tgangsimpedantie 50.fl.

De frekwentie als funktie van de ingangsapanning, in het voor ons

van belan-g--tijnde gebled, is gegeven op bijlage 2. ------ --------

Zend- en ontvangkristal.

Zend- en ontvangkristal waren van PXE-5 materiaal. De kristallen

voeren een diktetrilling uit. De diameter bedroeg 10,0 mm, de

dikte 0,6 mm.

De kristallen werden via twee koperdraadjes (¢ 0,25 mm) van 8 cm

lengte aangesloten op een coaxkabel van 50.fl (dunne uitvoering).

De lengte van de coaxkabel bedroeg 1 m.

met silicone-kit werden de om2etters op kurk gemonteerd. Op bijlage

3 is een kristal met backing en houder weergegeven.
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M.b.v. onderstaanda schakeling ward het admittantiediagram van het

zendkristal opgenomen. Het kristal was daarbij ondergadompeld in water.

generator

10 Jl

6 2

Fig. 8 Meetschakeling voor het admittantiediagram.

Ala generator werd daarbij de Rhode & Schwarz generator (THE.ER.

GEM.02.) gebruikt. De inwendige weerstand van deze generator bedraagt

60 J2 •

De spanning VA werd op 0,2 V gehouden. De absolute waarde van VB

en het fase-verschil tussen VA en VB werd gemeten met de vector

voltmeter HP 8405A (THE.ER.FH. 100.).

De resultaten van de meting zijn weergegeven op bijlage 4. Uit het

diagram kan men eenvoudig de resonantierrekwentie afleiden. Ivl

heeft bij de resonantiefrekwentie nl. een maximale waarde. Bij een

frekwentie van 3,86 MHz treedt deze maximale waarde Ope Ivlheeft

dan de waarde 16.10-2 .J2-1, zodat IZI een waarde heert van ongeveer

6Jl..

De kristallen waren opgedteld zoals in fig. 9 is weergegeven (zie ook

bijlage 3).
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d

K-~:---+----'~~.+--+------I-N-- - - - - - - - - -

R

Fig. 9 Bove.laanzicht van de opstelling van kristallenpaar en

2 reflektoren.

Het kristallenpaar en de reflektoren bevonden zich in een glazen

bak, waarvan de binnenwanden met rubber bekleed waren ter vDorkoming

van reflekties met dien ten gevolge staande golven. De bak was gevuld

met water.

------ -- --11Olfqr-r-akIDlff'it -\fe~rl<8r en CfEfmo-cnII-~or-~---------

De hoogfrekwent versterker en demodulator werden gebouwd aan de

hand van schema's van Weijs (lit. 12). Zie bijlage 5.

Spectrum analyser.

Als spectrum analyser ward gebruikt een Spectral Dynamics Corporation

Analyser (THE.ER.ANO.02.) in kombinatie .et de sweeroscillator

(THE.ER.GEW.02.).

Het spektrum werd geanalyseerd voor frekwenties tussen 0 en 5 kHz.

De bandbreedte van het bandje waarin gameten werd is 2 Hz.
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De smeepsnelheid bedroeg 10 HZ/sec.

De versterkingsfaktor was niet bij aIle metingen hetzelfde en wordt

daarom bij iedere meting afzonderlijk vermeld.

Voor de registratie van het spektrum werd gebruik gemaakt van Ben

x-y-recorder (THE.ER.SC.21.). De spanning voor de x-koordinaat werd

geleverd door de sweeposcillator van de analyser. De y-koordinaat

waa rechtstreeks aangesloten op de analyser.

De gevoeligheden van de x- en y-koordinaat van de recorder waren

ingesteld op 0,5 V/cm •

Bij een aantal metingen werd de frekwentiekomponent van het gede

modulesrde signaal met de grootste energieinhoud bepaald m.b.v.

e.n phase locked loop (PLL).

Hiertoe werd het gedemoduleerde signaal eerst toegevoerd aan een

bandfilter (200-5000 Hz). Dit bandfilter is op bijlage 6 weergegeven

evenals de PLL-schakeling.

De PLL-schakeling was gebouwd op basis van het IC NE 567. De frekwentie

van de V.C.O., die in het Ie zit, kan aan uitgang 6 gemeten worden.

Dit gebeurde met een frekwentieteller (THE.ER.CN.06.).

De frekwentie van de oscillator als er geen ingangssignaal is, noemt

men de "free-running frequency" (fo>. Deze 08cillatorfrekwentie kan met

een uitwendige wear stand (R
1

) verenderd worden. Aan uitgang 8 van het

IC kan gekeken worden of de inwendige oscillator, via een in het IC

ingebouwde regelkring, de frekwentie van het aangeboden signaal voIgt.

Het frekwentiegebied om f O heen, waarin de frekwentie van het aan-

--geoooenfignaaI ltIoetlTggen wIl de regelkrrng de V.C.O. zodanig-

kunnen bijsturen dat deze dezelfde frekwentis heeft als het ingang8

signaal, kan men met C2 vsranderan. Dit frekwentiegebied noemt men

de "capture range". Deze is Ben vast percentage van f
O

en is

afhankelijk van de ingangsspanning.

Deze capture range bedroeg 180 Hz bij f
O

= 1300 Hz,

en 320 Hz bij f O = 4100 Hz.
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5. meetresultaten.

5.1. Uitgevoerde metingen.

Met het FM-systeem werd eerst de afstand tot een vlakke aluminium

reflektor (dikte 1,5 mm) gameten (spaktra 1 tim 4).
Daarna werd een reflektor genomen van een akoestisch zachter

materiaal (PVC) met dikte 1 mm (spektra 5 en 6).

Na deze metingen werden twee PVC-reflaktoren met een dikte van

1 rom evenwijdig aan elkaar opgesteld en de afstand ertussen werd

met het FM-systeem gemeten (spektra 7 tim 11). Vervolgens werden

metingen verricht aan ronde buizen van PVC en latex-rubber (spektra

12 tim 17).

De omhullende van het signaal op het zendkristal had een vorm zoals

in fig. 10 is weergegeven. We zien dat deze omhullende geen vlak ver

loop heeft. We kunnen dit verklaren doordat de impedantie van het

kristal als funktie van de frekwentie verandert (zie het admittantie

diagram op bl~.64). De frekwentie variegrde van een waarde bensden

de resonantiefrekwentie tot een waarde erboven (bij de meeate

metingen van 3,50 tot 3,90 MHz).

1 0,1 ~- ~J~-~..u n==-----___---=-=--==----=---l-

•
T = 6 msec

s
Fig. 10 Omhullende van het spanningssignaal over het zendkristal

bij sen frekwentiezwaai van 3,50 tot 3,90 MHz.

Deze amplitudemodulatie van het zendsignaal zal in het algemeen

spektrumverbreding veroorzaken~ d.w.z. grotere spektraallijnen
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rond de frekwenties t.g.v. reflekties. In het laagfrek.ente gedeelte

van het spektrum treden bovendien spektraallijnen op waarvan de

grootte afhankelijk is van de modulatiediepte van het zendsignaal.

De amplitudeverandering bedroeg bij een frekwentiezwaai van 3,50 tot

3,90 MHz maxi meal 10%.

De hoogte A (zie fig. 10) was "iet bij iedere meting hetzelfde en

wordt bij iedera meting afzonderlijk vermeld.

5.2. Gemeten spektra.



spektrull :3

vlakke aluminium-reflektor

(dikte 1,5 11m)

R • 30 "II

frekwentiezwaai van 3,50-3,92 MHz

A = 100 IDV
t

_
t

versterkingsfaktor 0,001



spektrum 1

R • 20,0 Iftll

frekwentiezwaei van 3,49-3,91mHz

~

/(lrr)
spektre 1 en 2: vlakke aluminium-reflektor (dikte 1,5 •• )

A • 100 mV
t

_
t

versterkingsf8ktor: 0,001

spektru81 2

R :I< 20,0 11I11

frekwentiezW88i van 3,50-3,91mHz



spektrull 4

vlakke aluminium-reflektor

(dikte 1,5 mm)

R • 40,0 mm

frekwentiezwaai van 3,48-3,90 MHz

A • 100 mV
t

_
t

versterkingsfektor 0,003



8pektruAl 5

R • 25; Cl IIIAl

spektra 5 en 61 vlakke PVC-reflektor (dikte 1 m_)

frekmentiezwaai van 3,50-3,92 MHz

A • 200 .Vt _
t

vereterkingefaktorl 0,01

apektrull 6

R • 35,0 mm



apektrulft 7

R • 25,0 mm; d ~ 3,0 ••

vereterkingsfaktorl 0,003

spektra 7 en 81 2 vlakke PVC-reflektoren (dikte 118m)

frekwentiezwaei van 3,51-3,93 MHz

A • 400 mV
t

_
t

spektrulR 1!I

R ~ 25,D mm; d ~ 5,0 ••

vereterkingsfaktorl 0,03



spektrulIl 9

R • 25,0 IIImJ d • 9,0 ••

frekwentiez.aai van 3,50-3,92 mHz

A • 200 IIIV t-t

epektre 9 8A 101 2 vlakke PVC-reflektoren (dikte 1 11Im)

versterkingsfaktor: 0,01

epektrulII 10

R = 25,0 11I11I' d • 15,0 11I11I

frekwentiezwaai van 3,51-3,93 1Hz

A • 400 .V t _
t



epektrulIl 11

2 vlakke PUC-reflektoren

(dikte 1 ._)

R & 25,0 .11I; d • 15,0 11I11I

frakwentiezwaai van 3,19-3,88 MHz

A = 200 .V
t

_
t

versterkingsfaktorz 0,003



sp19ktru. 12

R • 15,0 ...

frekmentiezwaa1 wan 3,50-3,89 mHt

A • 250 IDV t _t

spektra 12 en 13, ronde PVC-buis (¢buiten l .25,3 ..~, ¢binnen' 21,7 mm)

versterkingsfaktorJ 0,D01

spektrulR 13

R • 20,0 ...,

frekwentiezwaai van 3,50-3,88 MHz

A • 200 mV
t

_
t



epektrull 14

ronde PVC-buis

(-auitenl 25,3 1111,

-binneRI 21,7 •• )

R • 25,0 ...

frek••ntiezw.ai van 3,51-3,89 1Hz

A • 200 .V
t

_
t

versterkinge'aktorl 0,001
=""-+~-----+---I-...L.-J-...L-.---I_...J,...-J_~t-J"",,,,"""'~""..L........_...J---I..........J....-J -,-....J_J--A_A.""'l~JL.. '" --....

spektrulll 15

ronde latex slang (d • 21,5 Ill.,P"uiten·
_ I 18,5 mm)

binne"
R c 15,0 11m

frekwentiez1ll8

A • 400 IllV
t

_
t

versterkingsf

I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I " . . . .
/6/ /3J t 30//1JJ3~1/,)0



epekt.rulII 16

R IE 26,0 111I1

•

/(IIJ)

spaktra 16 an 171 ronde latex slang (~buitenl 21,5 11Im, ~bimne"1 18,5 m.)1

frekwentiezwaai van 3,50-3,90 MHz

pektrull 17

IE 30,0 .11

A IE 400 IIVt._t

versterkingefaktorl 0,001
:

I
Ii

R

d I J I I I I I I I I • .1 1 ..l J
/1 ,~ $" '5;R
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5.3. Bespreking van de metingsn.

Bij de berekaning van het apektrum F(w) is uitgegaan van een

ideale reflektor (oneindige akoestische impedantie). Bij de metingen

hebben we te maken met reflektoren met een eindige akoestische

impedantie en een gedeelte van het uitgezonden ultrageluid dringt

dus het materiaal binnen en e= traden ook reflekties op tagen de

achterwand. In het frekwentiespektrum krijgan we dan ook twee spaktra

van de vorm F (w), zie blz.26.
c

In het geval van aluminium-reflektoren liggen deze beids spektra

dicht biJ elkaar, omdat de voortplantingssnelheid van het ultrageluid

in aluminium groter is dan in water (cAL = 6400 m/sac ,

c 1480 m/SBC ). Oit resulteert dan in een klein frekwentie-water =
verschil tussen de plaatsen van de toppen van F (w): dit frekwentiec
verschil is bij een aluminium-raflektor met een d1kte van 1,5 mm sn

df MHz/een dt van 70,00 sec ongeveer 33 Hz.

In PVC is de voortplantingssnelhaid ongevaer 2000 m/sec , zodat bij

een 1 mm dikke PVC-reflektor de plaatsen van de tappen van F (w)
c

t.g.v. voor- en achterwand ongevear 7G Hz uit alkaar 11ggen
df MHz(dT =70,00 /sec).

Op grond van het bovenstaande kunnen we dan oak verwachten dat we

bij PVC als reflektor een breder spektrum krijgen dan bij een

aluminium-reflektor met dezelfde dikte. Oit komt oak tot uiting in

de gemeten spaktra (vergelijk bijv. spektrum 1 met 5).

~ ~_n h_e t 1 ~~_~f r e kwe n t e 9 a_d ElEl} t a~Cl!lcle _!3P~~~13_;z!E!I'l __~!Lo~~tr ~t§l .._

lijnen. Oit is niet overeenkomstig het berekende spaktrum F(w).
Deza spektraallijnen zijn waarschijnlijk aen gevolg van de amplitude

modulatie van het zendsignaal. Een tweede mogalijkheid waardoor

spektraallijnen in het laagfrekwente spektrum kunnen ontstaan is

t.g.v. reflekties tegen verontreinigingen en luchtbelletjes in de

buurt van zend- en ontvangkristal.

Er bestaat oak een dirakte kapacitieve koppeling tusssn zend- en

ontvangkristal. Door deze koppeling krijgen we een spektraallijn

bij W =0 (substitueer ,= 0 in (27».
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In tabel 1 zijn de metingen en berkeningen aan de aluminium

reflektor samengevat.
2 df m

Door het seheidend vermogen (edt' c = 1480 laee) uit te rekenen

en de plaats van de grootste spektraallijn te bepalen, kunnen WB

uit het frekwentiespektrum de afstand A bepalen.

Vanwage het diskrete karaktar van het spektrum reaulteert deze

procedure in een onzekerheid in afstandsbapaling (zie blz. 29). oez8

onzekarheid~A (= i ~F) is bij de gebruikte frekwentiezwaai 0,9 mm.

We zien uit de tabel dat de ingestelde afstand binnen de nauw

keurigheid ligt waarmede deze afstand uit het frekwentieapektrum

is be rekend.

Bij de meting waarbij de afstand A 30 mm bedroeg werd de frakwentie

gemeten m.b.v. de PLL-schakeling. De PLL-schakeling bapaalde de plaats

van de grootste spektraallijn.

Spektrum 5 en 6 werden opgenomen in sen situatie waarbij een PVC

reflektor op 25 resp. 35 mm afstand van het kristal was geplaatst.

We zien dat e~ twae grote spektraallijnen voorkomen. De linker

spektraallijn vertegendoordigt de voorwand van de reflektor, de

rechter de achterwand.

De metingen en berekeningen zijn in tabel 2 samengevat. In de tabel

noemen we de plaats van de linker spektraallijnl f (v van ~oorwand).
v

Ala we 2 vlakke PVC-reflektoren (met dikte 1 mm) evenwijdig aan

elkaar opstellen, krijgen we Ben spektrum t.g.v. de eerate reflektor

en een t ~g.v~~de reflek-for (de spektra'7 t,lm f1)~-----

De afstand tot de eerate reflektor is R. De afstand tussen de reflek

toren is d (zie fig. 9).

We duiden de plaats van de grote spektraallijn t.g.v. reflektie aan

de voorwand van de eerste reflektor aan met f l' de plaats t.g.v.v,
reflektie aan de achterwand met f 1. Zo maken we bij de tweede

a,
reflektor ook onderscheid tUBaen f 2 en f 2.v, a,
De metingen en berekeningen aan de 2 PVC-reflektoren zijn in tabel

3 samengevat.
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De afstand tusaen de reflektoren (d) kan berekend worden ala we

f 2 - f 1 uit de spektra bepalen. Bij het spektrum 7 lukt dit niet
v, a,

(d = 3 mm). In dit geval overlappen de spektra t.g.v. de beide reflek-

toren elkaar gedeeltelijk en het is dan oak niet mogelijk om f 1 en
a,

f 2 te bepalen.v,
Met de PLL-schakeling werden bij spektrum 10 de frekwenties 2335, 2490,

3820 en 3986 Hz gemeten en bij spektrum 11 de frekwenties 1918, 2001,

3168 en 3251 HZ, hetgeen er op wijst dat dit de frekwenties f l'v,
f l' f 2 sn f 2 zijn.a, v, a,

De resultaten van de mstingsn aan de rands buizen van PVC en latex

rubber (spektra 12 tim 17) zijn in tabel 4 opgenomen.

Ook hier ward de inwendige diamsber (d) bapaald uit het spektrum

door f 1 en f 2 te bspalan. Daze via hat spektrum berekende binnen-a, v,
diameter is in goede avereenstemming met de werkelijke waarde, maar

de onzekerheid in deze berekende waarde is erg groat nl. 1~9 mm,

vooropgesteld dat de reflektiea t.g.v. voor- en achterwand van

de afzonderlijke reflektoren onderscheiden kunnen worden.



--
R 4F ITs df' scheidend pleats van 2R df R berekend onzekerheid--

ingest&1d dt
de grootste

c dt uit het in bepaling

Jac)
varmogen

s pe kt raall ijn spektrum van R

(mAl ) (k Hz) (MHZ/sec) (Hz/mm ) (Hz) (Hz) (mm) (mm)

spektrum 1 20,0 420 6,00 70,000 94,6 1831 1892 19,4 0,9

2 20,0 430 61,05 71,074 96,0 1981 1921 20,6 0,9

3 30,0 420 611,00 70,000 94,6 2832 2838 29,9 0,9

I
4 40,0 420 61,00 70,000 94,6 3838 3784 40,6 0,9

Tabel 1. Resultatan van de metingen aan de vlakke aluminium reflektor (dikte 1,5 mm).



R 4F df 8cheidend f 2R df R berekend onzekerheid
8 V --

ingesteld dt c dt
uit hat in bepalingvermogen

Jee) epektrum van R

(mm) (kHz) (111HZ Ieee) (Hz jmm ) (Hz) (Hz) (mm) (/JIm)

spektrum 5 25,0 420 6,05 69,421[3,8 2322 2345 24,8 0,9

,
6 35,0 420 6

I

05 3316 3283 35,3 0,969,421 93,8

Tabel 2. Resul taten var de metingsn aan sen vlakke PVC-reflektor (dikte 1 mm).



R d Af T df scheid end f
a,1

f'
v,2

f -f d berekend onzakerhaid
s

dt
v,2 8,1

ingasteld ingastald varmogen uit hat in bepeling

spaktrum van d

(mm) (mm) (~Hz) (meso) (MHz/ (HZ /mm) (Hz) (Hz) (Hz) (Illlll ) (mm)sao

I--

spektrum 7 25,0 3,0 ~20 6,02 69,767 94,3 f
a,1

an f
v,2

niet van alkaar ta ondarsoheiden
",
I

!

8 25,0 5,0 ~20 6,02 69,767 94,3 2492 2990 498 5,3 1 ,8

I

9 25,0 9,0 +20 6,05 69,421 93,8 2485 3314 829 B,B 1,8

10 25,0 15,0 ~20 6,02 69,767 94,3 2491 3820 1329 14,1 1 ,8
i

11 25,0 15,0 l!i90 11 ,99 57,548 77,8 2002 3169 1167 15,0 1 ,1

Tabsl 3. Resultatan va~ de metingan aan 2 vlakke PVC-reflaktoran (dikta 1 mm).



R d L1F T df scheidend f f
v,2

f -f d berel<end onzekerheid
e

dt
a,1 v,2 a,1

ingeeteld ingesteld vermogen uit hat in bepaling

spektrum van d

(mm) (mm) (I< Hz) (meec) (mHZ/sec) (HZ/mm ) (Hz) (Hz) (Hz) (mm) (mm)

spektrum 12 15,0 21,7 390 5,98 65,217 88,1 1508 3344 1836 20,8 1 ,9

1
13 20,0 21,7 3180 5,99 63,439 85,7 1840 3680 1840 21,5 1 ,9

I
I

14 25,0 21,7 390 5,99 65,109 88,0 2339 . 4339 2000 . 22,7 1 ,9

15 15,0 18,5 400 5,98 66,890 90,4 1506 3179 1673 18,5 1 ,9

i

16 26,0 18,5 4100 5,98 66,890 90,4 2510 4182 1672 18,5 1 ,9

17 30,0 18,5 4100 5,98 66,890 90,4 2845 4518 1673 18,5 1,9

--

Tabel 4. Resultaten van de metingen aan sen ronde PVC-buis (spektra 12 tim 14)

en aan aen latex-slang (spektra 15 tim 17)~

PVC-buis

latex-slang I

21,7 mm, wenddikte 1,8 mm.

18,5 mm, wanddikte 1,5 mm.
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6. Konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek.

Uit de verrichtte metingen is gebleken dat het FM-systeem goed 98

bruikt ken worden voor afstandsbepaling. Er is aangetoond dat de

onzekerheid in de bepaling van de afstand o_gekeerd evenredig is

met de gebruikte frekwentiezwaai. Deze onzekerheid (~R) bedroeg bij

de frekwentiezwaai van 400kHz 0,9 mm en bij afstandsbepaling tussen

twee reflektoren 1,8 mm. Dit is te groot als men de diameter van

kleine bloedvaten wil meten.

De frekwentiezwaai dient dus opgevoerd te worden en de te gebruiken

kristallen moeten in het toegepaste frekwentiegebied een vlakke

amplitudekarakteristiek hebben ( bij de gebruikte kristallen veran

derde de amplitude van het signaal tijdens de frekwentiezwaai). Als

dit niet het geval is krijgt men t.g.v. de amplitudemodulatie van

het zend- en ontvangsignaal spektrumverbreding rond de van belang

zijnde spektraallijnen en tevens treden er in het laagfrekwente

deel van het frekwentiespektrum spektraallijnen op, die storend

kunnen zijn f~S men objekten op korte afstand wil detekteren.

Om het fm-systeem bruikbaar ue maken voor afstandsbepaling tussen

twee reflektoren is het nodig dat het scheidend vermogen z~ groot

gemaakt wordt dat de efzonderlijke wanden (voor- en achterwand) van

de reflektoren in het frekwentiespektrum onderscheiden kunnen worden.

Het scheidend vermogen wordt groter als de frekwentiezwaai per

tijdseenheid (~~) groter wordt.

Deze ~: kan men vergroten door de frekwentiezlflaei groter te maken

------maar ook door T kleine-r~8-rii81<:8n. VsrJ<J:eIning -van T is echter
s s

niet aan te raden daar het frekwentiespektrum dan breder en vlakker

wordt.

Het grootste probleem waarmee we te maken krijgen als we afstanden

tusgen twee reflekterende objekten willen meten, is de analyse en

interpretatie van het frekwentiespektrum.

Als men niet met stilstaande wanden te maken heeft (zoals bij bloed

vatwanden) moet de frekwentieanalyse snel plaatsvinden. Dit kan dan

gebeuren door aen snelle spectrum analyser te gebruiken of door het

gedemoduleerde signaal op een bandrecorder op te nemen en daarna
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met de computer het frekwentiespektrum te berekenen.

Daze laatste manier is nogal omslachtig.

Na het onderzoek naar een goade keuze van breedbandige kristallen

en de spektrumanalyse is het zinvol am metingen te verrichten aan

vaten, waarin aen scatterende vloeistof stroomt.
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Frekwentie van de V.C.O. als
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