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SUMMARY

ATTEMPT TOWARDS THE DESIGNING OF A BLOODVESSEL
DIAMETER-METER

Two models are described for the operation of a piezo electric
crystal. The first model is meant as a plain "thinking-model"
and it can be used by means of a stepfunction , without compli
cated (computer) calculations (Ch. 2.2). Of the second model
only half part has been worked out, and it makes use of the
elementary equations for the crystal, Fourier analysis and the
computer. (Ch. 3).

On the basis of the "thinking-model" possibilities are indicated
how to get an extremely short electric reflection pulse (backing
by means of a zinc bar; double pulse stimulation, combined with
the addition of a retarded decreased item of the signal to the
original signai). These possibilities should be checked by means
of the second, more exact, model.

Several transmitters are described for the powering of the crystal
by means of a sinewave train - with possibility of choice of the
number of periods -. The description inc1udes an amplifier with
a sensitivity of 15 flV, which has a very short recovery-time
after having received pulses up ti11 5 Vtop • The amplifier is
fo11owed either by a synchronic detector, or by aquadratic
detector.

With the use of a crystal of 6 MHz with lead oxid backing, the
realized instrument is able to discriminate two reflections - the
junction perspex/water and water/perspex - at a distance of
0.3 mm from each other. It is so sensitive that it is able to
measure the diameter of a latex tube (~ 5 mm) very easily.
(Latex in water is a very bad reflector).
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SAMENVATTING

AANZET TOT HET ONTWERPEN VAN EEN BLOEDVAT
DIAMETER-METER

Beschreven worden twee modellen voor de werking van een
piezo-elektrisch kristal. Het eerste model is bedoeld als
"denkmodel" en er kan mee gewerkt worden mbv staprunktie,
zonder ingewikkelde (computer)berekeningen (H. 2.2).
Het tweede model is slechts half uitgewerkt, en maakt gebruik
van de elementaire vergelijkingen voor het kristal, Fourier
analyse en de computer (H. 3).

Aan de hand van het "denkmodel" worden mogelijkheden
aangeduid om een extreem korte elektrische reflektiepuls
te krijgen (Zinkstaafbacking ; dubbelpulssturing , gecombineerd
met het optellen van een vertraagde fraktie van het signaal
bij het oorspronkelijke signaal). Deze mogelijkheden moeten
nog nader onderzocht worden mbv het tweede model.

Beschreven worden een aantal zenders om het kristal aan te
sturen met een sinustrein .... met keuzemogelijkheid van het
aantal perioden -, en een ontvanger met een gevoeligheid
van 15 pV, die extreem overstuurbaar is met pulsen tot
5 V

t
,en die daarna een zeer korte hersteltijd heeft.

op
De ontvanger wordt gevolgd of door een synchrone detektor,
of door een kwadratische detektor.

Het gerealiseerde apparaat is in staat om, onder gebruikmaking
van een kristal van 6 MHz met loodoxidebacking, twee reflekties
te weten de overgang perspex/water en water/perspex - op
0.3 mm van elkaar te onderscheiden, en de gevoeligheid is zo
groot dat de diameter van een zeer dun latex slangetje ~ 5mm)
zeer goed te meten is. (Latex in water is een zeer slechte
reflektor) •
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Definities van ~~!:uikte symbolen.

t tijd [sec]

tH

k

n

v

= z / v kristal

reeel niet negatief geheel g-etal

reeel niet negatief geheel getal

elektrische spanning op het kristal/op de transducer

elektrische spanning op het kristal ten tijde t=t

elektrische spanning op het kristal ten tijde t=k6 t

ele ktrische stroom, het kristal in geric.ht

snelheid van de voorwand van het kristal, positief indien
gericht naar de achterwand van het kristal

snelheid van de achterwand van het kristal, positief
indien gericht naar de voorwand van het kristal

F 1 kracht op de voorwand, het kristal in gericht

F 2 kracht op de achterwand, het kristal in gericht

F
(t)1 amplitude als funktie van de tijd van de akoestische krachtgolf

ten gevolge van een elektrische stapfunktie ten tijde 1'6 t

akoestische impedantie van de transducer [kg/msec 2 1

Z
2

z

akoestische impedantie van het medium dat zich voor de
transducer bevindt

akoestische impedantie van het rerIekterende voorwerp
dat zich in het water bevindt

akoestische impedantie van het medium dat zich achter de
kristalachterwand bevindt

Z )( oppvl kristalvoorwand

~ - L,n
rerIektieconstante, groot Z' Z

o + n
r n

z dikte van het kristal, dwz

~!!..~!ltie: ook zo gedefi
nie~rd voor een golf uit
het water de transducer
binnendringt

afstand voorwand - achterwand
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d afstand voorwand van het kristal tot het reflekterende voorwerp

vkristal geluidssnelheid in het kristalmedium

v geluidssnelheid in het medium water
water

v . k geluidssnelheid in het medium zink
Zin

pz

pd

Wo

zxjW/v (in het verliesvrije geval)
kristal

dx J" w/v (in het verliesvriJ"e geval)
water

z/Vkristal

h piezoelektrische constante [V/m]

c
o

L
par

A

B

elektrische capaciteit van het kristal

re latie ve diële ktrisc he c ons tante

elektrische weerstand in serie met het kristal

elektrische parasitaire zelfinduktie in serie met het kristal

elektrische parasitaire capaciteit parallel aan het kristal

elektri sche verliesfaktor van het kristal

mechanische verliesfaktor van het kristal

mechanische verliesfaktor van het water

akoestische krachtgolf die de transducer aan de voorkant
verlaat

akoestische krachtgoH die de transducer aan de achterkant
verlaat

x (H. 2.3)

y (H.2.3)

x (H.2.6)
y (H.2.6)

akoestische krachtgolf die op t=O de voorwand van de
transducer verlaat en de transducer in loopt

akoestische krachtgolf die op t=O de achterwand van de
transducer verlaat en de transducer in loopt

willekeurige tijdstippen
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Definities van gebruikte woorden.

kristal reële piezo-elektrische opnemer van PXE-5

transducer theoretische piezo-elektrische opnemer met de specifieke
eigenschap dat hij niet bandbegrensd is

stapfunktie funktie, die voor t<°gelijk is aan 0, en voor
t >0 gelijk is aan 1 •
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H. 1 In leiding: een wandeling langs de afstudeerperiode .

1.1 De opdracht.

De opdracht was een apparaat te ontwerpen, dat in staat was om op
onbloedige wijze de diameter van een bloedvat in het menselijk li
chaam te meten, en wel met ultrageluid. Er was reeds een apparaat
ontwikkeld dat de gemiddelde snelheid van het bloed in een bloedvat
(ader of slagader) kan meten met behulp van het doppiereffekt. Kennis
van de diameter van een ader (of slagader) zou de arts informatie
verschaffen omtrent de hoeveelheid bloed die door een bloedvat
stroomt, immers deze hoeveelheid bloed is gelijk aan het produkt van
de gemiddelde bloedsnelheid en de oppervlakte van de bloedvatdoor
snede loodrecht op de as van het bloedvat. De arts zou dus met én d.e
bloedsnelheidsmeter én de bloedvatdiameter-meter kunnen bepalen
hoeveel bloed bijvoorbeeld naar de hand toe stroomt, door de snel
heid van het bloed in, en de diameter van,de polsslagader te meten.

1 .2 Literatuuronderzoek.

Er was betrekkelijk weinig literatuur over bloedvatdiameter-meters.
Door F AHRBACH (1) zijn theoretisch een drietal methodes uitge
werkt die naar mijn mening hooguit in een bak met water, en met een
plastic slangetje op een bekende afstand, redelijke resultaten zouden
kunnen geven. In vivo zijn zijn resultaten volgens mij onbruikbaar.
Door PERr~ONEAl; ( 2 ) vverel een apparaat beschreven dat
met behulp van gepulst ultrageluid zowel de bloedsnelheid, als de
plaats waar deze bloed snelheid heerst '), bepaald. Door nu te meten
op welke plaats een bloedsnelheid 4:0 heerst, zou men kunnen bepalen
wat de diameter van het vat is. Essentieel voor metingen met behulp
van elke dopplerflowmeter is, dat gemeten wordt in de richting van de
bloedstroom, en dus niet loodrecht op het vat. Zodoende kan met een
dopplerflowmeter alleen de dikte van een schuine doorsnede van het
vat gemeten worden, en deze dikte is natuurlijk afhankelijk van de
hoek waaronder de akoestische bundel van de opnemer het vat snijdt.
Wel zou misschien de plaats waar de bloedvatwand beweegt bepaald
kunnen worden.De dopplerverschuiving ten gevolge van de vatwand
beweging is echter zeer gering en daardoor moeilijk te meten of te
constateren.
Bovendien wordt door HüKANSON (3) gesteld, dat de naar het kristal
toegerichte wand niet altijd te vinden was met een apparaat dat de vat
wandbeweging tracht te meten. Zóals bleek uit een bezoek aan de ten
toonstelling "Het Instrument" in september 1975 is er nog steeds geen
industriële apparatuur beschikbaar voor bloedvatdiameterbepalingen.
De enige bloedvatdiametermeting die gerealiseerd_is, is zowel volgens
de literatuur als volgens de standhouders op "Het Instrument" een
diameterbepaling van de aorta, lTIaar dit is dan ook een bloedvat van
2 cm diameter, ver gelegen onder de huid.

,) door middel van het doppiereffekt.
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P.l::RHONEAU (2) werkte met pulstreintjes van 0.5 - 3 usec bij kris
talfrekwenties van 8 MHz, maar bereikte alleen resultaten met dikke
plastic slangetjes (12 mm, wanddikte ? mm) in water, en plastic geeft
in water een veel grotere reflektie dan een bloedstroom of bloedvat
in het omringende weefsel. Ten gevolge van zijn lange pulstreintjes
waS zijn scheidend vermogen principieel begrensd tot maximaal A mm,
hetgeen bij metingen aan vaten van bijvoorbeeld 5 mm toch wel erg
grote meetfouten introduceert.

1 .3 Keuze van het meetprincipe en het aantal meetkristallen •

Het literatuuronderzoek had geen bruikbare resultaten opgeleverd,
daarom werd a.ls methode voor de diameterbepaling gekozen voor de
"simpele" methode, waarbij men met behulp van een kristal (reso
nan tiefrekwentie enkele MHz) een korte akoestische puls uitzendt,
en dan aan de hand van het tijdsverschil van de opeenvolgende reflek
ties, die weer met een kristal opgevangen worden, bepaalt hoe groot
de afstand tussen de reflektoren is (zie ook fig. 1).
Toen de methode van diameter-meting bepaald was, moest gekozen
worden 6f voor gescheiden zend- en ontvangstkristallen, 6f voor één
gecombineerd zend/ontvangstkristal. De voorkeur werd gegeven aan
één kristal om het apparaat zo goed mogelijk hanteerbaar te maken.
Eén zend/ontvangstkristal introduceerde het probleem, hoe het zend
en ontvangstkristal van elkaar te scheiden. De simpelste methode is
natuurlijk om de signalen niet te scheiden, maar dan komt wel het
zendsignaal (5 Vtop) op de ontvanger en veroorzaakt aldaar de nodige
narigheid. (G evoelIgheid van de ontvanger is 15 pV).

1.4 Het zuiver experimentele stadium.

Begonnen werd met de bouw van een voorversterker, die de signalen
van het kristal in eerste instantie voldoende versterkte om ze op een
oscillograaf zichtbaar te kunnen maken. Er werd een voorversterker
ontworpen en gebouwd, die extreem overstuurbaar was, en het sig
naal werd later gedetekteerd met behulp van een synchrone detektor,
omdat me dat wel voordelen leek te hebben. In het begin werd een aan
wezige pulsgenerator gebruikt om het kristal aan te sturen. Ten be
hoeve van de synchrone detektor werd gebruik gemaakt van een losse
meetzender, die ook nodig was in de opstelling van de dopplerflow
meter en waarover zodoende nogal eens niet beschikt kon worden.
Het resultaat van deze opstelling (fig. 1) was een onontwarbaar beeld
op de scoop.
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fig.1 Meetopstelling voor de meting van de aderdiameter met gepulsd ultrageluid.
Op het scoopbeeld zijn de gewenste signalen te zien:
1=zendpuls
2=reflektie ten gevolge van de voorwand van de ader
3=reflektie ten gevolge van de achterwand van de ader
4=reflektie ten gevolge van de wand van de bak die bekleed is met akoestisch dempend materiaal.
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De synchrone rletektor levert namelijk een g-edetekteerrl signaal af
waarvan de amplitude, behalve van de amplitude van het ontvang-en
signaal, ook nog- afhaIlg-t van de fase ten opzichte van de continue
sinus van de meetzender. Indien er géén verband bestaat tussen het
tijdstip waarop het zendsignaal begint en de fase van de sinus voor
de synchrone detektor, dan varieert de met behulp van de synchrone
detektor gedetekteerde reflektiepulstrein met cos'f • Aangezien de
herhalingsfrekwentie van de zendpuls rond de 2 kHz lag - dit was
nodig om een zichtbaar beeld op de scoop te krijgen - werd een zeer
groot aantal gedetekteerde signalen over elkaar heen geschreven en
ontstond er een onontwarbaar beeld op de scoop. In figuur 2a zijn
beelden geschetst voor cp = 0, 71/2 en 'Tl , vOOr het geval dat er
twee reflektievlakken vlak na elkaar staan. Gearceerd weergegeven
is in figuur 2b het beeld, indien het kristal ook nog beweegt ten
opzichte van de reflektievlakken, iets dat in vivo onvermijdelijk is.
In dat geval zijn twee dicht achter elkaar gelegen reflektoren niet
meer terug te vinden.

fig.2a scoopbeeld van de meetopstelling, indien een reflektor op
redelijke afstand gevolgd wordt door twee dicht bij elkaar
gelegen reflektoren - voor een drietal fases ten opzichte
van de continue sinus van de sync hrone detektor.

~-~-
fig.2b het kristal beweegt ten opzichte van de reflekterende vlakken;

daardoor zijn twee dicht op elkaar gelegen reflekties ineen
gevloeid tot één gedetekteerde puls.

Metingen aan zeer dunne latexslangetjes (95 5 mm) leverden nog wel
goede resultaten op, maar metingen in vivo gaven een beeld dat
absoluut niet te interpreteren was.

Mede om onafhankelijk te worden van de meetzender werd een zender
gebouwd, waarvan het zendsignaal in fase gesynchroniseerd was met
de sinus die bij de synchrone detektor nodig was. De zender was in
staat een geheel aantal perioden van een "nette" sinus aan het kristal
aan te bieden. Toen de ontvanger en de zender bevredigend wel' kten,
waren diametermetingen van het latexslangetje (~5 mm) zeer goed te
doen. Metingen van bloedvatdiameters bij mijzelf vielen nog steeds
erg tegen, dat wil zeggen er was niets van een bloedvat te bespeuren
indien ik op mijn eigen arm ging meten. In de veronderstelling dat de
problemen in vivo opgelcst. zouden kunnen worden do.or het scheidend
vermogen te vergroten, werd begonnen met het verkorten van het

uitgezonden sinustreintje, uiteindelijk zelfs tot een "sinus" ter lengte
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van een halve periode, en vervolgens werd overgegaan van kristallen
van 3 MHz op kristallen van 6 MHz. Metingen in vivo bleven echter
zonder resultaat. Geprobeerd werd vervolgens, naar aanleiding van
een gesprek op het MF'I te Utrecht de Q van het kristal te verlagen
met behulp van een backing van loodoxide in araldite. Deze backing
veroorzaakte weliswaar een verkorting van de ontvangen reflektie
puls, maar metingen in vivo bleven nog steeds zonder enig resultaat.

1 .5 Dubbelpulssturing in praktijk en theorie, ontwikkeling van een
"denkmodel"met behulp van diracstoten .

Vastlopend met mijn experimenten ontdekte ik dat een vroegere afstu
deerder (KOOY (5) ) met behulp van een positieve puls, korte tijd
later gevolgd door een kleinere negatieve puls, een kortere reflektie
puls had bereikt. Toen mijn zender volledig omgebouwd was voor deze
dubbelpulssturing vielen de resultaten daarmee toch weer tegen, nog
steeds was diametermeting in vivo onmogelijk - hoewel het scheidend
vermogen opgevoerd was tot. 3 mm. Dit was voor mij de reden het
afstudeerverslag van Kooy aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Kooy hield zich erg veel bezig met het probleem: hoe uitgaande van
een elektrische puls te komen tot een zo kort mogelijk akoestisch
signaal uit het kristaL Het eigenlijke probleem waarmee ik gecon-
fronteerd werd was: hoe, uitgaande van een elektrische puls te
komen tot een zo kort mogelijke elektrische reflektiepulstrein .
(Mogelijk is er wel een relatie tussen de lengte van het akoestisch
aan het kristal aangeboden signaal en het elektrische signaal dienten
gevolge). De golfvorm van de akoestische puls i s echter niet te meten,
zodat een berekening van de akoestische puls ook betrekkelijke
waarde heeft.
Kooy stipt even een model aan, dat - gebruikmakend van diracstoten
die in een kristal heen en weer lopen - een indikatie geeft voor de
uitgezonden akoestische golf. Aangezien de akoestische golf me
weinig interesseert is dit model verder uitgewerkt om te komen tot
de "signaalvorm" van het elektrische uitgangssignaal van het kristal.
Het voornaamste argument om het diracstoten-model af te maken, was
om over een "denkrnodeI" te kunnen beschikken van het kristal in
zijn omgeving, in plaats van bijv. een "simpel" vervangingsschema
(figuur 3) van het kristal met componenten ter grootte van tanh±pz
of 1/sinh pz (waarbij pz dan weer complex), dat alleen maar door
zichtig wordt door het in de computer op te lossen.

~ Zctanh~ pz Zotanh1 pzwater met - I - backing.
eventueel In het geval van
een

.7..0
loodoxide/aral-

reflektor, --- dite is dit te
te

sinhpz
beschouwen

beschouwen 11
,~

als lange
als lange 11 leiding met
leiding V == ::::-1 ;::11" N extreme9~'

rJ - verliezen

fig.3 "simpel" vervangingsschema van het kristal in zijn omgeving.
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Met het denkmodel werd een beetje gestoeid, en er werd een theore
tische oplossing gevonden om het uitslingeren van het kristal rigo
reus te onderdrukken, nl. door het signaal aan de achterkant van het
kristal in een lange staaf van zink te laten verdwijnen. Deze oplos
sing werd niet gerealiseerd in verband met het technologische pro
bleem, hoe achterop het kristalplaatje op akoestich verantwoorde
wijze een zinken staaf te monteren. (De bedoeling was, deze met be
hulp van het"denkmodel" verkregen "resultaten" te checken aan de
hand van een tweede model (computermodel). Het "computermodel"
maakt gebruik van het fysisch model van het kristal (figuur 3), waar
van de vergelijkingen opgelost worden in de computer.)

1 • 6 "Computermodel", en metingen hiervoor aan de kri stallen.

Naast het eenvoudige "denkmodel" met behulp van stapfunkties werd
getracht om het kristal ook op een meer vanuit de praktijk controleer
bare wijze aan te pakken door te gaan werken met de elementaire ver
vergelijkingen, zoals ze voor het vervangingsschema van het kristal
(figuur 3) gelden. Met behulp van de computer werden deze vergelij-

kingen opgelost en in eerste instantie werd de elektrische ingangsim
pedantie van het kristal bepaald. De filosofie die aan het "computer
model" ten grondslag ligt is de volgende: Beschouw het kristal in een
bak met water en beschouw de reflektor als een blackbox (figuur 4).

- -- - -T- - - "'"
I het

kristal
~nzi,jn

omgevin~

I

- - - 1. ___ -- .....

fig.4 het kristal is te beschouwen als een blackbox in de vorm
van een tweepoort

De overdrachtskarakteristiek van deze blackbox (geschetst in figuur 5)
wordt verkregen door de twee-poort aan te sturen met een elektrische
dir CD Is.

~t) v------------

--L.
fig.5 overdrachtskarakteristiek van de blackbox uit fig.4 in het

tijddomein.
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1)e blackbox kan eenduidig beschreven worden in het tijddomein,
maar 66k eenduidig in het frekwentie domein. Beschouw dan ook de
impedantie van de blackbox als funktie van de frekwentie, dan is de
blackbox te beschrijven in het frekwentiedomei n. Dit is een eenduidi
~ beschrijving! Het moet dan ook mogelijk zijn met behulp van
Fourieranalyse en de elektrische ingangsimpedantie van het kristal in
water - met een reflektor ervoor - een reconstruktie te krijgen van
het ontvangen signaal in het tijddomein, dus van de vorm en grootte
van de reflektiepulstrein • De verwachting was dat, gebruik makend
vande Fourieranalyse, achterhaald zou kunnen worden hoe het kristal
zich gedraagt op enkelpuls, dubbelpuls of andere nog te verzinnen
aansturingsvormen, en ook wat het gevolg zou zijn van verschillende
vormen van backing. Het zou met dit model dan mogelijk zijn "experi
menten" te verrichten zonder belemmerd te worden door technologische
problemen, en zonder een verzonnen zendsignaal - waarvan verwacht
wordt dat het een kortere ontvangstpuls zal geven - ook werkelijk
elektronisch te moeten realiseren om het effekt te beoordelen.

Het grote voordeel van mijn werkwijze is, dat de computerresultaten
van de eerste helft van het model nog te vergelijken zijn met de werke
lijkheid. De eerste werkfase bij mijn model bestaat uit de berekening
van de elektrische frekwentiekarakteristiek van het kristal, en ik be
schik over de gemeten frekwentiekarakteristiek - tenminste dat dacht
ik nog op dat moment. Om op de computer een frekwentiekarakteristiek
te genereren die zo goed mogelijk overeen kwam met de werkelijke
frekwentiekarakteristiek van het kristal werd ik gedwongen metingen
van frekwentiekarakteristieken kritisch te bekijken, en over te doen,
en tot veel hogere frekwenties door te meten dan tot nu toe nodig werd
geacht. Tot dan toe was nooit veel verder dan de kristalresonantie
frekwentiè gemeten. Het verbijsterende resultaat van deze metingen
was toen dat bijvoorbeeld reeds 10 cm coaxaansluitkabel aan het kris
talplaatje een gruwelijke aantasting van de frekwentiekarakteristiek
met zich meebracht - vroegere metingen aan kristallen waren steeds
verricht met ca. 150 cm coaxkabel C!) ... en ik had bij mijn metingen
bovendien nog gebruik gemaakt van 500 cm coaxverlengkabel !
De facetten die bij de simulatie van het kristal van belang waren zijn
door mij opgespoord, en de parameters aangepast. Uiteindelijk was
het mogelijk met behulp van de computer een frekwentiekarakteristiek
te genereren die aardig overeen kwam met de gemeten karakteristieken,
en wel én dankzij invoering van frekwentieafhankelijke verliezen én de
aanpassing van de grootte van diverse parameters, én door zo goed
mogelijke meting van de frekwentie-karakteristiek van de kristallen.

De overgang van het frekwentiedomein naar het tijddomein werd niet
ITleer gemaakt, want:

Er is een tijd van komen

en er i s een tijd van gaan.
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H.2 Het"denkmodel": Gedrag van een kristal benaderd vanuit dest~pr~tie
the;-rie-.-Tj------------

2.1 . Inlei.ding.

Indien men een kristal met een elektrische 1~taprunktieaanstllurt, zal
het kristal gaan trillen met zijn eignn frequentie en akoestisch een
gedempte sinustrilling uitzenden (fig. 1).

fig. Kristal in bak met water, met elektrisch stuursignaal,
en akoestische golf in het water dientengevolge.

De akoestische golf in het water zal door de wand van de bak gere
flekteerd worden en enige tijd later weer op het kristal vallen. De op
het kristal vallende akoestische golf veroorzaakt een elektrisch sig
naal op het kristaL

Het ontvangen reflektiesignaal heeft de vorm zoals in figuur 2 ge
schetst is. Het is een sinus die in eerste instantie in amplitude toe
neemt, en vervolgens in amplitude afneemt.

r ..... fig. 2

Elektrisch ontvangen signaal
t.g.v. een reflektie.

1) De eerste steen van dit denkmodel werd gelegd door KOOY( 5), die
zijn informatie uit de literatuur haalde. Door mij werd n6ch de lite
ratuur geraadpleegd, n6ch nagegaan of er in een zeer vroeg stadium
verwaarlozingen of randvoorwaarden geintroduceerd werden, die mij
onbekend zijn en waarmee mijn beweringen in strijd zijn (zie bijlage3).
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Een voorwerp vlak voor de wand zal eveneens pen gerefIekteerde
golf veroorzaken, die een elektrisch signaal op het kristal geeft. Om
nu te vermijden dat de reflektiesignalen van de wand en het voorwerp
zodanig in elkaar overvloeien dat ze niet meer van elkaar te scheiden
zijn, moet een reflektiesignaal zo kort mogelijk zijn, fig. 3a. Erg
fraai zou zijn als elke reflektie één elektrische diracstoot veroor
zaakte, fig. 3b.

reflektie voorwerp

reflektie wand

t ..

reflektie voorwerp en wand

fig. 3a Voorbeeld van een, met een reëel kristal ontvangen, elektrisch reflek
tiesignaal t. g. v. een voorwerp op zeer korte afstand van de wand
(afstand hier één golflengte in water), gesuperponeerd op het reflek
tiesignaal van de wand.

nL.....- _ Jl_ rJlL----
fig. 3b Voorbeeld van een, met een "ideaal" kristal(dat na een elektrische

stapfunktieeen akoestische diracpuls aflevert (en omgekeerd)) ontvan
gen reflektiesignaal, dat in dezelfde situatie is geplaatst als in fig. 3a.
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Het probleen1 , hoe de vorm van het elektrisch reflektiesignaal ontstaat,
kan in drie facetten gescheiden worden - uitgaande van een kristal
met oneindige bandbreedte:

A) Wat is het akoestische gedrag van het niet-bandbegrensde kristal
op een elektrische stapfunktie.

B) Nat is het elektrische gedrag van het niet-bandbegrensde kristal
op een akoestische diracstoot.

C) Wat is het elektrische gedrag van het kristal op een reeks akoes
tische diracstoten, zoals ze zijn ontstaan ten gevolge van een
echo. Verondersteld wordt, dat de door het kristal uitgezonden
akoestische golf is op te vatten als een serie akoestische dirac
stoten. Deze akoestische diracstoten worden gereflekteerd door
de wand of door een voorwerp, en vallen als akoestische dirac
stoten weer op het kristal.)

Opgemerkt dient te worden dat 2.2 een samenvatting is uit het afstu
deerverslag van KOOY ( 5 ) (behalve formule 2.2.2). De punten
2.3 en 2.4 bouwen voort op punt 2.1. De bedoeling was te kunnen
beschikken over een zeer simpel "denkmodel" •

2. 2 Akoestisc~rag van het niet-bandb~rensde~rista.!...-~E...-elek

trische stapfunktie.

Het kristal (fig. 4) met een (akoestische) impedantie Zo ziet aan de
linkerkant een impedantie Z1 (load), en aan de rechterkant een impe
dantie Z2 (backing). In werKelijkheid veroorzaakt een elektrisch
signaal op het kristal in het gehele kristal een krachtgol~?)Het
model veronderstelt, dat de krachtgolf louter en alleen op de wand
ontstaat. (Zie ook KOOY ( 5 ), FILIPCZ YN SKI ( 6 ) en
REDWOOD ( 7 )). Uit deze literatuur blijkt, dat de responsie van
een reëel kristal kan worden afgeleid m.b.v. de integraal

1 12 '11'B "wt
F B (t) = 271 F"" (jw) e J dw

- 17'B

waarbij Fa:> (jw) de direkte Fouriergetransformeerde is van F ( )"
B is de bandbreedte van het kristal (bijv.: B = 4 x resonantie-

t

frekwentie).

(Om onderscheid te maken tussen een reëel, dus bandbegrensd,
kristal en een niet-bandbegrensd kristal wordt het niet-bandbe
grensde kristal door mij ook wel transducer genoemd).
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fig. 4 Het niet-bandbegrensde kristal akoestisch gezien.
Tekenafspraak: de pijl geeft de looprichting van de
akoestische krachtgolf aan, en niet zijn amplitude.

Een elektrische!'Jtapfunktie veroorzaakt een mechanische
kracht - diracstoot van de wand 1) ter grootte (h Co V)

~
: piezoelektrische constante (dimensie V/m) lJ'
0: elektrische capaciteit transducer

V: elektrische spanning op kristal .

Deze mechanische kracht-diracstoot veroorzaakt op de linker wand
twee akoestische golven, nl. de golf A

1
, de last /.1 in gericht ter

grootte

-z t Z - Z j
Z +1 Z (h Co V) = -( 1 - r 1) (! h Co V) afs praak: r 1 = Z

O
+ Z 1

1 0 . 0 1
I

en de golf A 1 ' de transducer in gericht ter grootte

Z

Z1 +OZo (h Co V) = (1 + r 1) OhC O V) = x.

De golfXdie het kristal inloopt, komt na enige tijd bi~ de reflekto~~
wand, en wordt daar gedeeltelijk gereflekteerd (B 2 ), gedeeltehJk

doorgelaten (B 2).

- - - -~X

fig. 5 de door de voorwand uitgezonden golf wordt door de achter
wand gedeeltelijk gereflekteerd, gedeeltelijk doorgelaten.

1) Zie ook bijlage 3 of KOOY( 5).
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De gereflekteerde golf B2' komt na enige tijd weer op de linkerwand
terecht, en wordt daar gedeeltelijk doorgelaten (A3), gedeeltelijk
gereflekteerd (A3'). (figuur 6).

Voorwand Achterwand.

fig. 6 De door de achterwand gereflekteerde golf wordt door de
voorwand gedeeltelijk gereflekteerd, gedeeltelijk doorge
laten.

Voor het gebeuren rond de elektrische stapfunktle van de achterwand
geldt een analoog verhaal. Het geheel is in figuur 7 in één figuur
getekend.

t =1
(1 + ~ )(*hCoVI = X Y

-(1- r,1 (!hCoV) -- - ---- ---
t :: 2

{1 - r )Y
~- - r1 Y - r2X--

- -.--
-- ---

11-r: IX --- --.-
t=3

t=L,

t :: 5

fig.7

+r; r: (1-1"' IY

De elektrische !ltapfunktle op het niet-bandbegrensde
kristal veroorzaakt een reeks lopende golven in het
kristal, die op de wanden gedeeltelijk worden gere
flekteerd, gedeeltelijk worden doorgelaten.
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Het aan de linkerkant van rle transducer uitgestraalde akoestische
vermogen als funktie van de tijd, en genormeerd op de ampliturle van
de akoestische diracstoot op het tijdstip t == 0, is in figuur 8 gegeven.

1

3 3
2 2 -rl r2(l +r2)

- rl r2(l +r2)

-rir Jl +r2)

fig.8 de aan de linkerkant van de transducer uitgezonden akoestische
golf als funktie van de tijd (grootte van de pijltjes bepaald voor

L,o =292.10
5

, Z,1 =15.10
5

, Z2==67.10
5

kg/msec 2

Algebraisch is het akoestisch uit,c.rezoncJen signaal als runktie van de
tijd als volgt te sc hrijven: (afs praak: 6n == Ó (t _ nlH) IN aarbij

6.t == ziv, met de dikte van het kristal z en de voortplantingssnelheid
van het geluid in \\' ater v ).

(2.2.1)

(2.2.2)

F(t)l = <Sp) - (1+ r 2 )Óm + r 2 :1+ r,) ~- ••••••

of algemeen:
1

F' (t) 1 = - ~1~l +

Opm. bewezen kan worden dat fF(t)l = 0, de geIT'iddelde kracht van
de kristalwand op het watetois dus nul.
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.: ." ~ckt ri~c~it lUi nz:; '3 panll i.llF';~~l~~Ü~ I-~~~~ re ll:'idc kr i'-> la]
ten gevolge van een akoc<;llsche diracstoot. .

Voor de uitgangsspanning van het kristal geldt (voor de elektrische
stroom in het kristal I = 0):

( 2. 3. 0) j w V = h (u 1 + u2) = 0/.. CF 1 + F 2) 1}

waarbij V = elektrische spanning over kristal; ul = snelheid
voorwand; u2 = snelheid achterwand.
Een op het kristal vallende akoestische golf wordt voor een gedeelte
gereflekteerd door de voorwand (+ rl' definitie r t = (6 o - Z 1)/(Zo+Zl),
en voor een gedeelte het kristal ingelaten (1 - r]) J. De golf die het
kristal ingaat wordt door beide wanden steeds weer gereflekteerd,
en sterft langzaam uit (op analoge wijze als onder 2.1. besproken is).
(Zie fig.9)

1_- --

fig.9 de invallende golf wordt gedeeltelijk g-ereflekteerd en
gedeeltelijk doorgelaten.

De uitgangsspanning van het kristal ten gevolge van de akoestische
ingevallen diracpuls wordt:

(2.3.1)

(2.3.2)

() (1 -rl ) ( )(1-rl ) 1
l-r] Ó(1) + r 2 Ó(2) - r 1r 2 6(3)'" J

Ó(2i+2)JJ

Het ten gevolge van een akoestisch invallende diracstoot ontstane
elektrische uitgangssignaal is, genormeerd op de eerste diracpuls
op het tijdstip t = 0, als funktie van de tijd geschetst in fig. 10.

1) Zie bijlage 3
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-J....
fig. 1 Ob

fig. 10 Het elektrische signaal van het kristal t.g.v. een akoestische dirac
puls op de voorwand. (Grootte van de pijltjes bepaald vogr r

1
= .85

en r
2

= .62)(.6
0

= 292 • 105 ; Z,1 = 15 • 105 ; :6
2

=.67 • 10 kg / m sec2)

De spanning V over de kristalplaten wordt verkregen door het sig
naal jwV te in\egreren in een integrator, waarna het elektrische
uitgangsJignaal ontstaat zoals dat is geschetst in figuur lOb.

2.4 Het elektrische resultaat van een echo, die ontstaan is doordat het
kristal geaktiveerd was door een elektrisc he stapfunktie.

Het akoestisch op het kristal invallend signaal stellen we volgens
2.2.2 op:

Dit heeft een elektrisch signaal van het kristal tot gevolg ter grootte:

j wVO

. V
J W k even ~ 2

(2 • 4. 2) j w Vk '" 1oneven.:::.

= 1

~ ~ k 1+r2 1-rl k-2 1-rl 2j
= (r r. ) - + - -- -- + - 2

1 2 r
1

2 r
2

r
1

2 r
1

r
n

.6 -zo n

Z +:0o n
met n = 1, 2.

De spanning ""ct> over de kristalplaten wordt verkregen door het sig
naal jwV

t
te integreren in een integrator.
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gemetent

1\
A

I1 \ V\,,/1\ I

\ v
__ berekend

.

V

fig.11 De uitgangsspanning van het kristal ten gevolge van een
mechanische kracht-diracstoot op het kristaL Het signaal
is verkregen door het signaal jaN te integreren. Ter
vergelijking is het werkelijk gemeten signaal gegeven.



-26-

Voor een kristal met loodoxide/aral(lite backing is het berekende
uitgangssignaal V(t) in figuur 11 geschetst.

Opgemerkt kan worden, dat desgewenst het signaal van een reëel 
dus bandbegrensd - kristal uit (2.4.2) te verkrijgen is met behulp
van Fouriertransformatie.

De overgang van het niet-bandbegrensde kristal naar het wel-band
begrensde kristal is door mij niet gedaan. Naar mijn gevoel levert
namelijk het zonder meer afkappen van alle frekwentiekomponenten
buiten de bandbreedte 13 een dermate grote onzekerheid op (hoe groot
!T'oet 13 zijn?), dat het moeilijk na te gaan is in hoeverre de verkregen
resultaten met de \\'erkelijkheid overeen moeten en kunnen sterrmen.
De overgang van het model met behulp van integ-ralen die op de
computer uitgewerkt moeten worden leek me dan ook beter achterwege
te kunnen blijven. Voor exakte computerberekeningen leek het me
verstandiger een model te ontwikkelen dat, door de ingangsimpedantie
van het kristal te berekenen en deze berekende ingangsimpedantie te
vergelijken met de werkelijk gemeten ingangsimpedantie , een goede
terugkoppeling met de realiteit bezit.

Nogmaals: Het model van het kristal dat uitgaat van diracstoten is door
mij louter en alleen afgeleid om te kunnen beschikken over
een zeer eenvoudig "denkmodel" • Hoe het verband met de
werkelijkheid ook moge zijn, altijd zal waar zijn: hoe
korter het met behulp van het "denkmodel" verkregen
reflektiesignaal is , hoe korter het reëel ontvangen signaal
zal zijn.

Helaas kon ik het toch niet laten om - hoe onzinnig het misschien ook
moge zijn - de resultaten uit het "denkmodel" te vergelijken met de
werkelijk gemeten resultaten. Hiertoe heb ik ook het gemeten signaal
in figuur 11 geschetst. Er bleek een vrij grote discrepantie te zijn
tussen de gemeten en de berekende waarden.
Waarschijnlijk zijn de verschillen te verklaren uit het feit dat het
kristal met een puls geaktiveerd is, en niet met een eenheidsstap.
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2.5 Verkorting van het ontvangen signaal door dubbelpulssturing.

Volgens KOOY (5) is het mogelijk door, zeer kort na het aktiveren
van het kristal door middel van de eerste elektrische puls , het
kristal opnieuw aan te stoten met een tweede - van nader
te bepalen amplitude - een verkorting van de elektrisch ontvangen
reflektiepulstrein te verkrijgen. KOOY gebrui.kte de diracstoten

alleen om een akoestisch zo kort mogelijke uitgangssignaal
te krijgen. Zoals eerder vermeld was ik geïnteresseerd in een zo
kort mogelijk elektrisc h reflektiesigna.al, veroorzaakt doordat een
door het kristal uitgezonden, akoestisch signaal, dat door een voorwerp
gereflekteerd wordt en daarna weer op het kristal valt. In de praktijk
bleek dubbelpulssturing een verkorting van de ontvangen pulstrein
met zich mee te brengen, maar toc h niet in die sterke mate als ik
verwachtte. (Zou het feit dat ik een kabel van 6 m gebruikte - zie
ook 2.7 - ten gevolge van reflekties al een soort dubbelpulssturing
hebben veroorzaakt? Misschien zou dat verklaren \'vaarom mijn reflek
tiepulstreinen bij enkelpulssturing zo onverwacht kort, en bij dubbel
pulssturing zo onverwacht lang- (t. o. v. enkelpulssturing) bleven. Toe
vallig heb ik namelijk ook de ingangsimpedantie van mijn voorverster
ker altijd met een potmeter zodanig afgeregeld, dat ik een zo kort
mogelijke reflektiepulstrein kreeg).
(Resultaten van metingen met dubbelpulssturing zijn te vinden in
Hoofdstuk 7 ).

2.6 Het "denk"model toegepast bij het probleem:
hoe een extreem verkorte elektrische reflektiepulstrein te krijgen.

Bekijken we de formul es voor de elektrische uitgangsspanning van
het kristal ten gevolge van een ontvangen akoestische echo (zie for
mule 2.4.2), dan blijkt dat de grootte van de opeenvolgende diracpulsen
sterk beïnvloed wordt door de grootte van de reflektiefaktor r? De
reflektiefaktor r., is te verkleinen door een aan het kristal aköestisch

"-
beter aangepaste backing aan de achterkant van het kristal aan te
brengen, i. p. v. de voor mij gebruikelijke" bac king" van lucht of water.
Ideaal zou zijn een backing bestaande uit een materiaal flet dezelfde
akoestische impedantie als het kristal - zijnde 292 • 10) kg/m sec 2 •
Een nevenvoorwaarde voor een backing was steeds dat de backing
tevens de uit het kristal ontvangen signalen zo goed mogelijk absor
beerde.

Op zoek naar een goede backing, bleek dat zink (bijna) precies de
goede akoestische imped..?-ntie ten opzichte van het kristalmateriaal
bezit, namelijk 299 • 10) kg /m sec~ zodat daarmee een ideale backing
gemaakt zou kunnen worden (reflektiefaktor van. 007 in plaats van
.6 à .9 bij backingen van loodoxide, water of lucht). Het enige pro
bleem dat met een zinken staaf als backing optreedt, is het feit dat
een pu1s die de zinken staaf ingestuurd wordt niet f:!eabsorbeerd
wordt, maar vroeg of laat bij het uiteinde van de staaf reflekteert
en weer terugkomt op het kristaL ûit zou misschien aanleiding- tot
moeilijkheden kunnen geven.
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Een kristal met een zinkstaafbac king' kan als volgt gebruikt worden 
net als elk ander kristal met een 11 gewone" backinr: Op het tijdstip
t = 0 wordt het kristal elektrisch aanp-estoten met een elektrische
Iitaptunktie • Ten .g;evolge van de:;,e el(~ktrische staprunktie zendt
het kristal een akoestisch pulstreintje het water in, en óók een
akoestisch pulstreintje de zinken staaf in. Stel dat de reflekterende
voorwerpen in het water zich op een zodanige afstand van het kristal
bevinden dat de gereflekteerde akoestische pulstreinen in een periode
tot 100 Jlsec ná de zendpuls weer op het kristal aankomen, en daa'r op
het kristal een elektrisch ontvangstsignaal veroorzaken. Dit betekent
dat de voorwerpen zich binnen een afstand van 75 mm van het kristal
bevinden. (v\\ater = 1500 m/sec en de geluidsgolf legt de afstand
zowel heen als terug ar). Stel dat de zinkstaaf een zodanige lengte
heeft, dat een akoestisch signaal dat het kristal in de richting van
de zinkstaaf verlaat na 100 J.lsec weer op het kristal terug is - dit
betekent dat de zinkstaaf een lenv,te van 208 mm moet hebben, hetgeen
nog acceptabel lijkt (vzink = 4096 m/sec). De eerste 100 Jlsec wordt
dus geen enkele hinder ondervonden van het feit dat de zinken staaf
het akoestische signaal niet absorbeert. Alles wat ná 100 Jlsec akoes
tisc h op het kristal arriveert hoeft ons niet meer te interes seren! ! !
Wat ná 100 Jlsec zich in het kristal afspeelt zal ten gevolge van "ver
liezen" - hoe en waar dan ook - uitsterven. Te bewijzen is dat er
elke 100 J.lsec minstens 1 05'~ van de signaalsterkte in de zinkstaaf moet
verdwijnen louter en alleen door het feit dat de kristalvoorwand in
water slechts 90% van het geluid reflekteert. (Door een loodoxide/
araldite-"backing" van de zinken staaf kan aan deze 1O';l nog fP':nstens
50% worden toegevoefidd. Na bijvoorbeeld. 1 sec == 1000 x 100 Jlsec is
dan ook zeker (.904) 0 0 = -920 dB (! ! !) over van welk slgnaal in de
staaf dan ook (In het geval dat er geen moeite wordt gedaan om het
signaal te doen uitsterven!).
CONCLUSIE: Het kristal is akoestisch aan de achterkant optimaal

aangepast door een zlnken staaf als backIng te gebrui
ken. Volgens de diracstotentheorie bestaat het elek
trische reflektiesignaal dan uit drie diracstoten (zie
ook figuur 1 5, voor het tijdstip t = 30 Jlsec. Deze
figuur wordt verderop uitvoerig besproken).

Het is mogelijk met een zinkstaaf ter lengte van 208 mm
(bloedvatdiameter) metingen te doen tot op een afstand
van 75 mm van het kris tal.

Deze metingen kunnen uitgevoerd worden met een
herhalingsfrek wentie van 10 metingen per seconde
zonder ook maar enige hinder te ondervinden van het
feit dat de zinken staaf het geluid niet absorbeert.
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zinkstaaf

+
achterkant
~ zinkstaaf

~ ~~__-----,[·:TaCking
I" ",I I
Y}lsecl 1

I ..'
xflsec

t maximaal toegestane
afstand

x Jlsec

fig. 12 I-Iet kristal is voorzien van 208 mm zinkbacking en
kan voorwerpen tot op 75 mm afstand in water meten.

Nu we globaal gezien hebben wat er gebeurt - indien we als backing
een zinkstaaf gebruiken - zullen we met behulp van de diracstoten
theorie afleiden wat er gebeurt op de tijdstippen t = 0, t = 30 en
t = 100 Jlsec. Daarna beschouwen we nog de gebeurtenissen rond de
tijdstippen t = 130 en t = 230 Jlsec om te zien, dat er dan een "op
slingering" van het ontvangen signaal optreedt. Om niet gebonden te
zijn aan het feit dat het voorwerp precies op "30 Jlsec afstand" van
het kristal moet zijn, en om te laten zien dat de staaf niet precies
"100 Jlsec lang" hoeft te zijn, maar ook best 100.35 of 120 Jlsec of
wat dan ook, gaan we over van het spreken van het tijdstip t = 30 psec
en t = 100 Jlsec op respectievelijk t = Y flsec en t ~" x psec.

Misschien is het geluid dat de zinkstaaf ingaat, op het uiteinde van
het zink reflekteert en terugkeert nog wel ergens anders voor te
gebruiken dan het weg te gooien, je weet het nooit.

Stel we hebben een kristal met een zinken backing van zodanige
lengte, dat een akoestische g'olf die de voorwand van het kristal
verlaat, na exakt x Jlsec (bijv. 100 flsec) weer terug is op de
voorwand van het kristal. De lengte van de zinkstaaf is dan
!x .4,096 mm (= 208 mm voor x = 100 - .2 = 99.8 flsec).
( V • ~ = 4.096 mm/sec, de golf doorloopt de zinkstaaf heen én

Zin "'
terug.
Stel bovendien voor het gemak dat er maar één voorwerp vóór
het kristal in het water is.
Stel het voorwerp bevindt zich op zodanige afstand van het kristal
dat een akoestische golf, die van de voorwand vertrekt, op het
voorwerp reflekteert en dan na exakt Y psec (bijv. 30 flsec) weer
op de voorwand van het kristal terugkeert.
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tekst

Uitgaande van deze drie aannamen
passen we de diracstotentheorie
toe. Op het tijdstip t==O aktiveren
we het kristal met een "negatieve"
elektrische l!ItapfuJ'lktie - - - - - -

Het verloop van de akoestische
signalen is eerder besproken
in H. 2.2 en voor dit speciale
geval geschetst in figuur 13. - -

commentaar

negatief om er voor te zorgen dat
de eerste akoestische uitgangspuls
positief is. In J-L2.2 was de eerste
akoestische uitgangspuls negatief.

Afgeleid kan worden dat de pulsen
in het water een faktor 10 kleiner
zijn dan de pulsen in het kristal
en de backing. Dit feit volgt recht
streeks door in figuur 8 H. 2.2
voor r1 = 0,9 in te vullen.

Z=l '5 Z=292 Z=299

t=O

t=O. 1 ~sec

t=0.2 )lsec

+.---+:----......
"--.."" ... 
~. ..-

. ..

--.1----_

+

+

fig.13 afleiding van de akoestische zendsignalen op t==O
(pulsen in het water zijn 1O-voudig vergroot getekend).

Duidelijk blijkt uit figuur 13 dat
aan de voorkant van het kristal
een pulstrein ter grootte van
2 pulsen wordt uitgezonden, aan
de achterkant van het kristal
een pulstrein van 3 pulsen.
In plaats van het gebeuren te
schetsen zoals in figuur 13 is
gebeurd, kunnen we ook in ge
dachten een serie momentopnames
maken, en elke momentopname
afzonderlijk in een plaatje schetse •
Dit is gebeurd in het begin van
figuL.r 14 voor de tijdstippen t==O,
t=O.l, t=O. 2, en t=O< 3 psec - - - tTitgegaan is van een kristal met

een resonantiefrekwentie van
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De akoestische krachtdiracstoot
van de achterwand plant zich voor
de helft naar rechts voort - - - -

en voor de helft naar links - - - 
De puls die zich naar links voort
beweegt reflekteerd gedeeltelijk
op de voorwand - - - - - - - - - -

en gaat gedeeltelijk - - - - - - - 
het water in.

5 MHz, zodat een puls die van de
achterwand vertrekt, na reflek
tie op de voorwand, na 2 Jlsec
terug op de achterwand is
(V

k
. 1=3850 m/sec).

rlsta
Getallen zijn eenvoudig te ver
krijgen uit figuur 8, H. 2.2 door
voor r1 =0. 9 in te vullen.
Voor het gemak wordt de grootte
van het zwarte blok afkomstig
van de voorwand van 1.9 afge
rond op 2 en het witte blok een
faktor 10 vergroot getekend.
De grootte van de elektrische
signalen is rechts in de moment
opnames berekend. Hierop komen
we later terug.

zwart blok in de momentopnames
van figuur 14
wit blok

pulsen die zich splitsen om ge
deeltelijk doorgelaten en gedeel
telijk gereflekteerd te worden
zijn gearceerd getekend
voor 10%

Resumerend kunnen we zeggen dat:
a) de akoestische pulstrein, die van het kristal vertrokken

is,het water in, bestaat uit twee pulsjes.
b) een akoestische pulstrein de zinken staaf is ingegaan,

deze pulstrein bestaat uit drie pulsjes.
c) de amplitudes in het water een faktor 10 kleiner zijn dan

de amplitudes in de zinken staaf. Dit feit wordt in de
figuren gememoreerd door soms : 10 bij de blokjes te zetten.

d) de puls die op het tijdstip t=O van de voorwand vertrokken
is, is in het water gemerkt met x , en in de zinken staaf
met 0 •



water
b~n van figuur 14:
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zinkstaaf

t • 0.0 Jlsec

Ft
~

x

t • O. 1 i1sec

zendpuls ... 4

-+1 +-2 - -3

o

t •

t ...

0.2 Jlsec

0.3 Jlsec

o

~

achterwand kristal

voorwand kristal

--1 ... +1

10 = signaal in water x: punt van puls, dat o punt van puls dat
is faktor 10 klei- Y IJsec na het x Jlsec na het
ner als het signaal vertrek van de vertrek van de
in het kristal. voorwand terug is voorwand terug

op de voorwand Is op de voor-
wand

fig. 14 akoestisch verloop van de signalen in het kristal met een backing
van "x psec" zink, geplaatst in een bak met water met op "y psec
afstand" een reflekterend voorwerp met reflektiefaktor r = .01
(uitgezet is de grootte van de krachtdiracstoot als funktie van

de plaats)
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Afgesproken was dat er zich op
een "afstand van y psec" een
reflekterend voorwerp in het
water bevond. - - - - - - - - - 
We nemen tamelijk willekeurig aan
dat het voorwerp slechts 1 ~~ van
het akoestische signaal reflekteert-

Even voordat y psec verstreken
zijn, ziet het kristal het door het
voorwerp gereflekteerde signaal
op zich af komen. - - - - - - - -

De met x gemerkte positieve puls -

treft het kristal op het moment
ky ~sec en splitst zich dan. -

Deze positieve puls gaat voor
slechts 1070 het kristal in --
en wordt voor 90/~ gereflekteerd.

De negatieve puls, afkomstig van
het voorwerp, ondergaat hetzelfde
lot als de positieve puls.

Ter gedachtebepaling y'=30 psec

Bij de overgang weefsel/bloed
treedt slechts een zeer zwakke
reflektie op.

1000-vouclig vergroot getekend
in figuur 14 op blz 3t.
Afgesproken was, dat y de totale
tijd is die een akoestische puls
nodig heeft om zowel de heen
als de terugweg tussen de
voorwand van het kristal en
het voorwerp af te leggen.
zwart want het betreft een puls
die van links naar rechts loopt

Pulsen die op de voorwand vallen
zijn gearceerd getekend, omdat
ze gedeeltelijk gereflekteerd,
gedeeltelijk doorgelaten worden.

Doorgelaten puls i szwart.
Reflektiepuls is gestippeld.

Het signaal dat door het kristal
gereflekteerd wordt is 1000-vou
dig vergroot getekend, het
signaal dat in de zinken staaf
doordringt is 10000-voudig
vergroot getekend.

Van het signaal dat het water
inloopt is het pulsje, dat de
voorwand van het kristal op
precies het tijdstip y psec ver
liet, gemerkt met x • Dit pulsje
is op het tijdstip 2y weer terug
op de voorwand van het kristal,
-ter gedachtenbepaling:

2y=60 psec.
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1)e met 0 g'emerkte puls, die de
zinkstaaf inloopt zal op rrecies
het tijdstip t=(x+y) psec - ter
gedachtenbepaling t=130 Jlsec 
weer op de voorwand van het
kri stal teru g zijn.

~
:1000

t=y usec ++1 • +1

t-y + .1 usec

t ... y + • 2 Jlsec

boy + .3 usec

r-
Ij

n..
i.J._-n

ij

o
r~ --.I
LL"t1 L
'ïro'o~ l:jo000

-+1 --1 "'" -2

--1 .. +1

:1000 = door het voorwerp geretTekteerde sIgnaal IS 1000 maal vergroo1
getekend.

:10 000=1':.2t kristal ingelaten signaal is 10 000 maal vergroot geschetst.

het door de kristalvoorwand gereflekteerde signaal (gestippeld) is
verder onbelangrijk (zie vol gend getekend tijdstip t=.(2y- .3) )lsec.
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Het door de voorwand gereflekteerde signaal wordt door het voorwerp
weer voor 1/Q gereflekteerd, en gaat in de richting van het kristal.
De grootte van het signaal moet op het tijdstip (2y - .3) psec al
100 OOO-voudig vergroot getekend worden om het nog zichtbaar te ma
ken (figuur 14).

Op het tijdstip 2y wordt de voorwand van het kristal weer getroffen
door de positieve puls (gemerkt met x in de momentopnames) maar
vergeleken met de klap die het kristal op het moment t=y kreeg, is
deze "klap" verwaarloosbaar (scheelt faktor 100 in grootte) - en
wordt verder verwaarloosd. (Opmerking 1: het in wezen ongewenste
reflektiesignaal op het moment 2y is niet iets dat een rol speelt bij
zinkbacking! Dit signaal is er altijd!).
Opmerking 2: bij nader inzien moet aan deze verwaarlozing toch een
maar verbonden worden. Het verwaarlozen mag nl. alleen dankzij
het feit dat het voorwerp een hele zwakke reflektor is!
Kies het vervelende voorbeeld, dat er tussen het kristal en het te
meten objekt één of meer zeer goed reflekterende lagen voorkomen,
dan is het mogelijk dat er akoestische golven ontstaan die tussen deze
verschillende lagen heen en weer gaan lopen, waardoor een hele
reeks - gedeeltelijk diffuse - "reflektie-pulstreinen" ontstaat. Het
zou kunnen zijn dat deze ongewenste reflektiepulstreinen zo lang dur
ren, en zO sterk zijn, dat ze de eigenlijke reflektie (ten gevolge van
een bloedvat) overschaduwen.
Bij een diameter-meting zijn de volgende lagen tussen kristal en
bloedvat aanwezig:

1) het medium tussen kristal en huid.
2) de opperhuid (epidermi s), dikte 0.1 ( - 1 .5) mm.
3) de lederhuid (corium), dikte 1 à 2 mm.
4) het onderhuids bindweefsel (hypodermis), dikte 0 - 30 mm afhan

kelijk van de hierin opgeslagen vetreserve . In deze laag komen
tamelijk grote bloedvaten en zenuwvezels voor.

5) skeletspieren, voorzien van peesplaten.

De lagen 2, 3 en 4 zijn gedeeltelijk met elkaar vergroeid en dringen
in elkaar door. Daardoor is het moeilijk te voorspellen 6f er reflek
ties optreden en hoe groot deze reflekties eventueel zijn. Eventuele
reflekties veroorzaakt door de overgang naar een van deze lagen, en
de overgang kristal/medium, kunnen een ernstige vertroebeling van
het ontvangen beeld veroorzaken.

vervolg fig. 141

t ... 2y - .3 }lsec ~
: 100000

00 = reflektie door voorwerp van op t::c:y }lsec door voorwan

gereflekteerd signaal, wordt onbdangrijk door veel kleinere am
plitude dan andere signalen.
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Op het tijdsti p x - - - - - - - 
zal de met 0 gemerkte puls - - -

weer op het kristal vallen - - - -

ter gedachtenbepaling:x=100 Jlsec
deel van de pulstrein die op t=O
vanaf het kri stal de zinken staaf
inliep, en op het uiteinde van de
staaf volledig reflekteerde,
Afspraak was, dat x de tijd was
die de puls, die van de voorwand
van het kri stal vertrok, nodig
had om weer op de voorwand
terug te komen.

De puls loopt in de momentopname
(x - .3) J-lsec - - - - - - - - - - - zie figuur 14, volgende pagina.
van rechts naar links - - - - - - - de puls is daarom wit getekend.
Op het tijdstip (x -.l)psec arriveert
de eerste puls van de pulstrein op
de voorwand en splitst zich - - - daarom gearceerd getekend
in een doorgelaten component die
het water inloopt - - - - - - - - - op volgende tijdstippen wit getekend

en slechts 107~ van de oorspronke
lijke puls groot,

en een tweede, gereflekteerde,
component die de zink staaf inloopt

De andere twee pulsen van de
pulstrein worden op analoge wijze
op de voorwand gedeeltelijk door
gelaten, gedeeltelijk gereflekteerd.

Op de momentopname (X+ .3) Jlsec
zien we in het water een pulstrein
die van rechts naar links loopt - 
Van deze pulstrein zal de puls,
die met x gemerkt is - - - - - - -

op het tijdstip t=(x+y) }lsec exakt 
weer op de voorwand van het
kristal terug zijn.

groot 90j~ van de oorspronkelijke
puls. Loopt van links naar rechts
en is daarom zwart getekend,
bovendien op 100 afgerond.

n daarom wit getekend is.

en die het kristal precies op het
tijdstip t=x verliet, het water in.
Deze puls zal, nadat hij door het
voorwerp in het water gereflekteerd
zal zijn,

er gedachtebepaling: t=l 30 psec

De pulstrein in het water is weer
10-voudig vergroot getekend.

De puls van de pulstrein die de zin
ken staaf inloopt, en die met 0

gemerkt lS zal op - - - - - - - - - et uiteinde van de zink staaf
volledig gereflekteerd worden en op

het tijdstip t==2x exakt weer op - - ter gedachten bepaling: t=200 J-lsec -:
de voorwand van het kri stal vallen.
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vervolg fig. 14,

t • x - • 3 ~sec

t • x - .2 J.lsec --1 =+1

t '"" x - • 1 llsec

t • x llsec

-+1 +-2 ... -3

++2 --2 =+4

t • x + • 1 llsec -+1 +-2 .. -)

t .. x + •2 llsec

t '"" x + .3 J.lsec

x

6
: 10

--1 • +1

x : retour voorwand op t=(x+y) 0: retour voorwand op t=(2x)
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Uitermate interessant wordt tl<'t
tijdstip t == (x + y) J.1sec. - - - 
We zien, even vóór dit kritiJ.e!, e
moment in de momentopname
t == (x + y) - .4 Psec - - - -
van link s uit het water een
reflektiepulstrein van het
voorwerp naderen - - - - -

en van rechts zien we vanuit het
zink een andere pulstrein
naderen. - - - - - - - - - - - -

Wat gaan deze pulstreinen doen?
Versterken ze elkaar?
Verzwakken ze elkaar?
Of komen ze gewoon ná elkaar
op het kristal terecht?

ter gedachtenbepnling: tc-::1)O psec

ZIe figuur 14 (twee blz • verder)

zwart, en veroorzaakt door de
zendpuls op het tijdsti.p t==x Jlsec

afkomstig van de reflektiepulstrein
di.e op het tijdstip t =: y psec
-ter gedachtenbepaling t=30 flsec
uit het water het kristal
binnendrong.

Merk op dat het si gnaal in het
water 1000-voudig,
het signaal in het zink 10000-voudig
vergroot getekend is.

Zoals reeds een keer behandeld
is rond het tijdstip t=y Jlsec (JO Jlsec)
wordt een pulstrein uit het water
voor 10'1~ doorgelaten, het kristal
in, en voor 90 A gerefl ekteerd .
De in het kristal doorgelaten
pulstrein moet dus nu
1000 x 10 == 10 OOO-voudig vergroot
getekend gaan worden.
Welk een verrassing: de pulstrein
uit het water wordt nu van dezelfde
grootteorde als de reeds in het
zink aanwezige pulstrein •
(Let ook op de met )( gemerkte
puls, deze zal exakt op het tijdstip
t==(x +y) op de voorwand van het
kri. stal vallen.
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Superpositie - - - - - - - - - -

van de beide signalen in het
kristal - waarbij er op gelet
moet worden dat de met x en
met 0 gemerkte signalen op
exakt hetzelfde tijdstip op de
voorwand aankomen - levert een
versterking op van het ontvangen
signaal!

CONCLUSIE: - - - - - - - - - -

Sr treedt een versterking op van
de reflektiepulstrein rond het
tijdstip t = (x + y) J-lsec met een
faktor drie!
Maar de reflektiepulstrein is
wel langer geworden.

Een versterking! Zo, zo, dat
gaat de goede kant uit.

Ben verlenging van de pulstrein !
Bah, dát was de bedoeling niet!

Zoals reeds een keer behandeld
is voor het tijdstir t=x Jlsec (100 )lsec)
wordt (~en pulstrein uit de z;ink-
staaf voor 90 ,:. door de voorwand
van het kristal gereflekteerd en
gaat slechts 10;(; verloren, het
water in. Depulstrein in het zink
blijft dus (ongeveer) even groot.
Let op de met 0 gemerkte puls
die exakt op t=(x + y) )lsec op het
kristal valt.

Op t = (x + y) + .1 psec is de
superpositie voltooid en is het
uiteindelijke signaal te zien.

Evenals op het tijdstip t=y Jlsec
(30 }Jsec) geldt ook hier dat de in
het VI' ater 11 gereflekteerde 11 puls
onbelangrijk wordt indien hij ná
reflektie op het voorwerp in het
water weer op het kristal aankomt.

volgt uit momentopname (x+y+.1)
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vervolg van figuur 14:
x

t.(Hy) - • 4 ~sec ~
:1000

o

~

t z (x+y) - .1 llsec -+1 +-1 .-2

t ,., (x+y) J.l5ec ++3 --2 := +5

Op.... ; de ""lg, d.Le hei wa.tet
l nqQ.D.~ La vet-.:Ltloo.I.QQ.1.

t := (x+y) + .1 Jlsec

t:= (x+y) + .2 Jlsec

-+2 +-) =-5

o +-2 • +2

t = (x+y) + .) llsec

..
: :
.1

~LL;Î ;:
ij t:
:1000 :10000
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We slaan het moment t=2x over

en haasten ons naar het moment
t=(2x + y) psec.

Ne passen weer het superposi
tiebeginsel toe op de signalen
die het kristal vanuit het water
en vanuit het zink naderen - - 
en verkrijgen uiteindelijk - 
de superpositie van de beide
signalen.

En ja hoor. Er treedt weer ver
sterking op, de maximale amplitude
is nu zelfs 5 maal zo groot als op
het tijdstip t=y psec (30 psec) -
en de grote geruststelling is dat de
pulstrein net als voor t=(x+y) Jlsec
nog steeds uit drie pulsen bestaat.

Jp het tijdstip t=2x wordt een
ieuwe zendpuls het water inge

stuurd, waarvan de door het
'oorwerp gereflekteerde pulstrein
et kristal rond het tijdstip
=. (2x + y) psec weer treft.

, al de reflektiepulstrein behalve
steeds groter ook steeds langer

orden - met andere woorden een
erkleining van het scheidend ver
ogen met zich meebrengen?

zie volgende pagina fig. 14, boven
onderste figuur volgende pagina.

Voor de tijdstippen t = ~ x + y) Jlsec
is uit het voorgaande af te leiden,
dat de maximale amplitude steeds
groter wordt - tot een zekere
limietwaarde bij goede beschou-
wing - - - - - - - - - - - - - - - - EÏe twee pagina I s verder.
en de pulstrein uit 3 pulsen bestaat.
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slot figuur 14:
o

t - (2x+V)- .2 }lsec

t. (2x+y) + .2 usee

t - (2x+y) - .4 JHJeC

o --3. +3

o --1 = +1

-+3 +-5 --8

-+2 +-3 .-5

++5 --4 • +9

U

J

I I

I

I I
I

}lsec

t - (2x+y) + .1 }lsec

t-(2x+v)

t = (2x+y) - .1 psee
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Gesproken is tot nu toe over de akoestische signalen, maar hoe
zit het nu met de door het kristal afgegeven elektrische signalen?
Om de grootte van de elektrische signalen te bepalen spreken we af,
dat een positieve puls op,de voorwand een positief elektrisch pulsje
veroorzaakt, en een positieve puls op de achterwand een negatief
elektrisch pulsje. Bepalend voor de grootte van het elektrische
signaal is natuurlijk alleen de grootte van de akoestische puls die
het kristal is binnengedrongen. (Ben puls wordt uit het water slechts
voor 10/; het kristal binnengelaten, en dus is ook slechts 10;~ van de
puls in het water bepalend voor de elektrische amplitude van het sig
naal dat door het kristal wordt afgegeven).
Voor alle momentopnames, waar de elektrische uit gangsspanning
ongelijk aan nul is, is de grootte van het elektrische signaal rechts
in de momentopname berekend. Samenvattend zijn alle elektrische
pulsen - met zonodig een schaalfaktor: ":100" dat wil zeggen 100-vou
dig vergroot getekend - geschetst in figuur 15.

Opgemerkt moet worden dat de akoestische pulsen in de verschillende
mornent'opnames meestal zijn afgerond op gehele waarden. Indien dit )
niet gedaan wordt, dan is af te leiden: Totaa1 1

de eerste puls heeft een grootte 1 . . • • • .• 1 .0 1 .0
de tweede maximale puls ontstond, doordat de
in de zink staaf gereflekteerde puls ter grootte
1 .9 werd uitgezonden, gereflekteerd door het
voorwerp, en vervolgens weer het kristal
binnendrong, grootte is du s • . . . . . . .. 1 .9 2.8

Op t=x werd 9010 van 1 .9 in het kristal gere
flekteerd, dit wordt op t=2x weer uitgezonden
en komt dus op t=2x + y terug op het kristal,
dit wordt dus •••••.•.•..•..•••

etc.

1) Bij het optellen van een nieuwe reflek
tiepulstrein bij de, in de zinkstaaf
gereflekteerde, oude reflektiepulstrein
moet er rekening gehouden worden met
het feit dat van het signaal in de zink
staaf bij reflektie op de voorwand van
het kri stal 1O;~ verloren gaat - het
water in.

1. 71
1.54
1. 39
1 .25
1. 12
1 .01

.90

.82

.71

.66

.60

4.2
5.3
6.2
6.8
7.2
7.5
7.7
7.7
7.7
7.6
7.4

CONCL USIE: Er treedt - akoestisch gezien - door gebruik van een
kristal met zinkstaafbacking een versterking op van
ruim 7 keer.

Cpm.1: Verliezen zowel in het kristal als in de zinkstaaf zullen deze
versterking verkleinen.

Opm.2: Door elke keer, dat er zendsignaal uitgezonden wordt ten
gevolge van de in de zinkstaaf gereflekteerde zendpuls, het
kristal ook nog te aktiveren met een nieuwe elektrische
diracstoot kan de behaalde versterking nog verder vergroot
worden.
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fig.15 elektrische input/output in amplituderelatie tot elkaar. ATTENTIE: horizontale lijnen zijn faktor 10 ingekort!

zendpuls op t=O, 1e reflektie ten gevolge van voorwerp op t=y Jlsec (bijv 130 psec), 1e in zinkstaaf gereflek~

teerde zendpuls: t=x (bijv. 100 Jlsec), 2e rerIektie van voorwerp in water: t=(x+y) (in voorbeeld:130 Jlsec) ,
2e in zinkstaaf gereflekteerde zendpuls: t=2x (in voorbeeld 200 Jlsec), 3e reflektie van voorwerp in water:
t=(2x+y) (in voorbeeld 230 Jlsec).
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sic c h tafge slo te Cl k a bf~1.

Bij dikterretinpen rnet behulp van gepulsd ultrag'eluirl kunnen we hel
ontstaan van hel elektrische reflektiesignaal in 3 aspekten ontleden:

1) Een elektrisch zendsignaal op het piezO-elektrisc he kristal
geeft aanleiding tot een akoestisch signaal.

2) Een akoestisch signaal dat door het kristal het water wordt
ingezonden, reflekteert op het voorwerp en komt als akoestisch
signaal op het kristal terecht. (Tijdens dit vebeuren verandert
de lengte van de akoestische f~olf niet).

}) Het akoestische reflektiesignaal, dat op het. kristal valt, geeft
aanleiding tot een elektrisch reflektiesignaal.

fndien we streven naar een zo kort rrof.!'elijk elektrisch reflektie
sip.:naal is het probleem, hóe te kornen tot een zo kort mogelijk
elektrisch reflektiesignaal, te splitsen in twee componenten:

1) (Vlaak het elektrische zendsignaal zodanig dat er een zo kort
mogelijk akoestisch signaal ontstaat. Dit is, uitgaande van de
diracstotentheorie (of ook vanuit het superpositiebeginsel),
realiseerbaar door, uitgaande van figuur 16a, op het tijdstip
"t=2" het kristal met een tweede elektrische diracstoot aan te
sturen ter grootte rl r 2 (figuur 16b). (.Lie ook KOOY ('j) dubbel
pulssturing) •

fig.16a een elektrische diracstoot veroorzaakt een reeks
akoestische diracstoten in het water.

fig.16b elektrische dubbelpulssturing veroorzaakt een zeer
korte akoestische golf in het water.
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2)~I<la\{ het ontvangen elektrische reflekti(~sign<l:ll, ontstaan ten
gevolge van één akoestische diracstoot op het kristal ZO kort
mogelijk. Uitgaande van één akoestische diracstoot op het kristal
kan dit probleem van twee kanten benaderd worden, namelijk:

a) Is het:kristal akoestisch zodanig te construeren dat een
invallende diracstoot zo vlug mogelijk uitgestorven is?
Oplossing: 1) Verbetering van de akoestische aanpassing van

het kristal aan het medium waarin zich het reflek-
terende voorwerp bevindt (dit is ongeveer water)
door middel van een akoestische transformator.
(Zie KOOY(S) !-il;,)ofdstuk 7. 3:The effects of matching)
,
en

2) a) verbetering van de akoestische aanpassing van
het kristal aan de backing met behulp van een

transformator en verbetering van de
~koestisch dempende) backing.

of

b) zinkstaafbacking, dus een akoestisch niet
dempende backing met een impedantie die bijna
gelijk is aan de akoestische impedantie van
het kristal.

b) Is het mogelijk om elektrisch, uitgaande van een gegeven
elektrisch reflektiesignaal, dit elektrische reflektiesignaal om
te werken tot een korter elektrisch reflektiesignaal, uitgaande
van het feit dat het elektrische signaal een bepaalde wetmatig-
heid volgt? '

Oplossing: Stel bijvoorbeeld: een "akoestische diracstoot" op
het kristal geeft een elektrisch uitgangssignaal waar
van de amplitude van elke volgende "puls" de halve
amplitude is van de voorafgaande "puls", zie fig.17a.

Tel bij het ontvangen elektri sche signaal een fraktie
van het vertraagde, geinverteerde ontvangen elek
trische signaal op (in ons voorbeeld de helft).
In ons voorbeeld wordt het aldus bewerkte elektrische
signaal verkort tot één puls, één akoestische puls
geeft één elektrische puls!

~--.-.......

fig.17a oorspronkelijk en ver
traagd geinverteerd signaal

-..L.
fig. 17b met de schakeling

van fi g. 18 verkre
gen signaal.
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De realÏ sering van het vertraagde geinverteerde
signaal kan geschieden met de schakeling uit
figuur 18 door middel van een lange coaxkabel ter
lengte À/tt, die zodanig afgesloten is dat de
reflektiefaktor -1 is. De coaxkabel heeft, bij
gebruik van een 6.8 MHz kristal en een reële
afsluiting, een lengte van ongeveer 7 m (de voort
plantingssnelheid in coaxkabel ligt in de buurt van
de 200000 km/sec). (Door de kabel in plaats van
reeel complex af te sluiten kan de lengte van de
kabel verkort worden).

JL

--L:--~:':"":1=--==-=-=--=_:......=...._-=--=- .. ::...:-:: ::: -:..- - -û
I

I.

fig.18 schakeling die, uitgaande van het gegeven dat elke
volgende "sinus" de halve amplitude heeft van de
voorgaande "sinus", door middel van een coaxkabel
de tijdsduur van de ontvangen elektrische golf
verkort.



-48-

H.3 Computermodel van het kristal - afgeleid uit de fysische vergelijkingen.

3.1 Afleiding van de elektrische admitantie van het kristal.

.6oals reeds in H.l. 6 is aangekondigd gaat het tweede, door mij ont
wikkelde, model "computermodel" uit van de ingangsimpedantie van
het kristal (dikte z) in zijn omgeving. De impedantie wordt op de
computer berekend met behulp van het computerprogramma van bijlage
1 , uitgaande van de volgende vergelijkingen:

z)(
.6()

(3.1.1)
0 h

F - U 2 + ---- Cl + 1
1-sinhpz tanh pz jw

IC
.6

x
Zo 0 h

(3.1.2) F
2

:::: U 2 + U1 + --
tanh pz slnh pz jW

(3.1.3) V
h h 1

U 2 + jw
U 1 +

jwC o
I + l~ I

jGU el

(def: ZX :::: Z x oppervlakte kristal)
(Opwerking: uitgaande van deze vergoelijkingen is het vervangings
schema (figuur 1) af te leiden. Voor de betekenis van de diverse
parameters wordt, voor zover de betekenis niet duidelijk is, verwe
zen naar de lijst: Definitie gebruikte symbolen).

u

z---
sinhpz

1: N

fig.l vervangingsschema afgeleid uit (3.1.1), (3.1.2), (3.1.3).
Zo::::pvA j p::::jGU/Vj F 2 N::::C o hj v is voortplantingssnelheid.

We zullen allereerst een formule afleiden voor de elektrische ingangs
impedantie van het kristal.
Het kristal (dikte z) wordt aan de achterzijde afgesloten gedacht met
een belastingsimpedantie Zb (de backing), en aan de voorzijde door
een waterkolom ter lengte d, met aan het einde een reflekterend voor
werp met een impedantie Z2. In serie met het kristal wordt een weer
stand gedacht ter grootte Hel' De uiteindelijke configuratie blijkt
uit h,'-'t in figuur 2 geschetste vervangingsschema.



achterkant
kristal

+ et
g

voorkant kristal

m

..... Zltanh !pd. ~Itanhi pd
.....

3d:anh i p~ ?-J.anh 1pZ
_ backin

Zl Z 0

~ sinhp( ~ ,inhp, ~

F; Re -Co ~ F2

• VL1Cpar
Cor~~ '.

- -

reflekteerend
voorwerp in
water

vervangingsschema waterkolom
ter lengte d

vervan in sschema van het kristal
met dikte z

fig. 2 complete vervangingsschema van het in de computer gesimuleerde model, aangevuld met een
parasitaire zelfinduktie en een parasitaire capaciteit van de aansluitkabels.
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lIet kristal 7>ipt (figuur 2) aan dp voorkant een waterkolom (karakte
ristieke impedantie .(1), en deze waterkolom is aft~esloten met de
impeo.antie .1.',2 van het reflekterende voorwerp in water. Teneinde
de akoestische inl2'angsimpedantie van o.eze w aterkoloIT', aff!esloten
met een reflektor, later gemakkelijk in formules te kunnen gebruiken,
introduceren we een reflektiecoëfficient die als volgt wordt gedefi
nieerd:

De formule voor de akoestische ingangsimpedantie van de waterkolom,
afgesloten met een reflekterend voorwerp Z2 wordt dan:

F'2 .61 sinh pd + L~ cos h pd
(3 1 4) LX = f< Z1

•• water - U2 = Zi cosh pd + ff2 sinh pd
kol

Voor het verband tussen de snelheid van de voor- en achterwand van
het kristal is af te leiden dat:

(3.1.5)
L} +o

= LX +
o 'LJX coth ~ pz

b

def
w

Af te leiden is dat de elektrische ingangsimpedantie van het kristal
eenvoudig te schrijven is - uitgaande van de door (3.1.4) en (3.1.5)
gedefinieerde coefficienten H en W, en

- waarin Co beslist niet vergroot mag worden met een parasitaire
capaciteit! !! - als:

(3.1.7) Z,
In

2 [_ _ ~ ('IV +- 1 ) sin 1-1 pz 1+-
- , c )(, .' x ') .. x. c(J w 1 ,:,:o.v + Zo cosh pz +- h:6 1 51nh pzJ .L.el

Een eventuele parasitaire capaciteit rroet parallel ç:ed3cht worden
aan Zin (en niet aan Co !!); een parasitaire zelfinduktie (de aansluit
draden aan het kristalplaatje) kan meegenomen worden door I<el in
(3.1.6) te vervangen door ( F< I + J'(JJ L )., . e par

Er werd een computerprogralTlma freschreven om! /Z in (3.1 .7) te
bepalen als funktie van de frekwentie, waarbij rekening werd gehd\ien
met een parasitaire zelfinduktie (ten gevolge van de aansluitdraden
aan het kristalplaatje). Met een parasitaire capaciteit werd géén
rekening gehouden, het effekt van C par kan namelijk net zo goed
"met de hand" uitgerekend worden aan de hand van de formule:

(3.1.8) y + jWC
par

Er \\erden een aantal metingen verricht van frekwentiekarakteristie
ken van een kristal. Om zo veel mogelijk onbekende faktoren uit te
schakelen werd uiteindelijk de volledige frekwentiekarakteristiek
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bepaald van een kristalopnemer in de meest primitieve vorm, dat wil
zeggen een kristalplaatje dat rechtstreeks aan een coaxkabel gesol
deerd was (dus zo klein mogelijke parasitaire zelfinduktie) •
De coaxkabel had slechts een lengte van 2 cm, en aan de voor- en
achterkant van het kristal was alleen lucht (dus zo min mogelijk
beinvloeding door de omgevinr. van het kristal). In het geval dat aan
voor- én achterkant van het kristal lucht aanwezig is, moet voor de
akoestische impedantie van het "water" de akoestische impedantie
van lucht worden gesubstitueerd. (Voor meer informatie OlT'trent de
meting zie H. 8).
Om in het computermodel de g-eIT'eten verminderde werking van het
kristal bij hogere frekwenties te kunnen simuleren is in laatste
instantie een frekwentie-afhankelijk verlies geintroduceerd, en wel
niet alleen verliezen die lineair toenemen met de frekwentie t)
(zoals in ieder geval waar is voor lage frekwenties tot enkele MHz),
maar verliezen die iets meer dan kwadratisch (IT'et de macht 2.5)
toenamen. De "verliezenllzijn geintroduceerd om betere aanpassing
van de gemeten en berekende grafieken te verkrijgen. Het is erg
moeilijk betrouw bare metingen in het rvlHz-gebied te doen, zodat de
gemeten grafiek van de elektrische ingangsimpedantie ook al afwijkt
van de werkelijke ingangsimpedantie • Boven een - onbekende 
frekwentie vertoont de gemeten grafiek ernstige afwijkingen van de
werkelijkheid, zodat - indien het model toevallig overeenkomt met de
werkelijkheid - de berekende grafiek principieel afw ijkt van de
gemeten grafieken.
Verliezen in het'\vater" (dus in de lucht bij mijn metingen) zijn wel in
de formules meegenomen, maar in het computerprogramma verder
niet berekend door de verliesfaktor in het water nul te stellen.
Voor de variabelen pz en pd is aangenomen dat

pz ::= 6
kr

( fo'/w o )2.5 (/w )....... + jJ[ W 0 en

(3. 1 • 10) pd 6water (W/W o ) + j'll: (w /wo )

3.2 Aanpassing parameters van de berekeningen van het computermodel
aan de gemeten karakteristieken.

Van het computermodel beinvloeden een groot aantal parameters
elkaar onderling. In tabel 3.2 is de volgorde gegeven, waarin ik
verschillende parameters aangepast heb, met daarachter op welk
facet van de admitantiekarakteristiek ze (de grootste) invloed hebben.
In figuur 3 is uitgezet zowel de laatst berekende karakteristiek, als
de karakteristiek van een kristal, gemeten met" 2 cm coaxkabel" in
lucht, waarvoor aanpassing gepoogd is.

,) Volgens de heer Stapper op de afstudeervoordracht zijn verliezen
niet lineair maar kwadratisch.



TABEL 3.1 parameters waarmee de grafiek uit figuur 3 is berekend

parameter omschrijving parameter waarde parameter dimensie waarde uit
voor aanpassing in lucht literatuur

L parasitaire zelfinduktie 32 -9 + j 32
10

-9 tan(0.020) Hpar 10

h piezo-elektrische constante 0.210
10

10 Vlm

Z2 akoestische impedantie reflektor 300
10

5 kg / m sec 2

Z akoestische impedantie "waterk olom" 400 kg / m sec 2
1

(was geen water maar lucht bij metingen)
ZB akoestische impedantie 400 kg / m sec 2

6el elektrische verlieshoek 0.0255 - 0.02

Ókr mechanische verlieshoek kristal 0.006 - 0.01

~vater mechanische verlieshoek "waterkolom" 0 -
ê r relatieve dielektriscbe constante kristal 720 - 840

opp. vlo mm oppervlakte kristal (in mm 2 ! ! !) 45 mm 2

smkr soortelijke massa kristal 7.75 10 3 kg/m 3 7.6

vkristal geluid snelheid in kri stal 4360 m/sec 3850

v geluid snelheid in "water" 1481 m/sec 1481water
(lucht bij eerste metingen)

dikte dikte kristalplaatje 3.3
10

-4 m

afstand af stand kri stalvoorwand/reflekterend 0.02 !Tl

voorwerp

Opmerking: "water" en "waterkolom" staan tussen aanhalingstekens, omdat er eventueel ook andere medIa gebrUIkt
kunnen worden dan water, bijv. lucht.

I
VI
tV
I



T AB EL 3.2 volgorde waarin de diverse parameters zijn aangepast, met de voornaamste invloed op de grafiek.

parameter

z

L par

Rel

Ókr

Óel

oppvL en

êr

L par

voornaamste invloed

de dikte van het kristal bepaalt én de kristalresonantiefrekwentie, én de
parasitaire resonantiefrekwentie

te bepalen met behulp van de waarde voor Cp /1 kHz ~n W parasitaire resonantie,
door gebruik te maken van de formule tIJ z:: (L par x Co)-~

Lpar verschuift tevens de top van de maximale Iyj naar lagere frekwenties, zoals
blijkt uit de formulew serieresonantie=((Lkr+Lpar)xCo)-2., waarin Lkr de zelfinduktie
jn het vervangingsschema voor het kristal is voor de serie-resonatie frekwentie.

bepaalt de hoogte van het maximum van IY I rond de eerste resonantiefrekwentie
van het kri stal.

bepaalt de diepte van het minimum voor I Y I rond de eerste kristalresonantiefrekwentie
(experimenteel: IYI :: Ókr ).

zowel Óel als Ókr beinvloeden cie maximale waarde van IYI, Ókris te meten bij 1 kHz

het gedrag van het kristal ver onder de resonantiefrekwentie wordt bepaald alléén door
Co' Co kan bepaald worden bij 1 kHz, en berekend worden door middel van de formule
Co = Er Eo x oppvL / z. Er kan ook bepaald worden uit de grootte van IYI bij de
resonantiefrekwentie en de formule Z =~ [1 _ k 2 x tanUJt/2v J met k = J!..~ c ~

JWC VJ t/2v c ÇJ

samen metÓel van het kristal beinvloedt L par het maximum van IY I in de parasitaire
resonantie frekwentie.

I
VI
I..l
I

Het bleek dat de resonantietoppen in de grafiek voor de hogere harmonischen veel te groot uitvielen, daarom is
uiteindelijk ingevoerd dat de verliezen in het kristal ni~ lineair, maar met een macht 2.5 toenemen.
De macht heeft invloed op de grootte van de pieken van IYI voor de hogere resonantiefrekwenties.
j zie MAS ON ( 12 ) blz. 230
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emeten grafiek
V berekende maximale IYI
8 berekende minimale IYI

gemeten admitantiegrafiek van een kristal
in lucht, en de topwaarden bij resonantie
zoals ze door de computer zi jn berekend.

1
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3.3 Impedantie van een kristal met zink staaf backing.

Berekend is de admittantie van een kristal met 7,inkbacking. Hierbij
is verondersteld, dat de zink staaf oneindig lang is, en het kristal
dus aan de achterkant afgesloten wordt met een impedantie en niet
met een lange leiding. Voor de akoestische impedantie van de
zink staaf is verondersteld dat deze precies gelijk is aan de akoesti
sche impedantie van het kristal.
Het resultaat van het berekende admittantie diagram is geschetst in
figuur 4, zowel met al s zonder parasitaire zelfinduktie • Het blijkt
dat het kristal nauwelijks nog resonantiepieken vertoont.

Conclusie: een zinkstaafbacking geeft erg fraaie
resultaten voor het admittantie diagram.

Met een opnemer me zinkstaafbacking zijn dan ook zeer korte
reflektiepulstreinen te verwachten.
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rig. 4 in de computer gesimuleerde kristal met zinkstaaf-backing

• =meetpunt mét een parasitaire zelfinduktie in serie met het kristal
o=meètpunt zonder parasitaire zelfinduktie in serie met het kristal
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II.4. Jo'abricage van kristalopnerners.

4.1 • Inleiding: Beschrijving van kri stalmateriaal , soldeertechniek en
verouderingsproblemen.

Gebruik is gemaakt van kristalplaatjes van Px.c; -5 met een resonan
tiefrekwentie van 3 MHz, van 5 MHz of van 6.8 MHz, voorzien van
een opgedampte koperlaag. Deze kristallen waren in de vorm van
plaatjes van 10 x 5 mm op de afdeling aanwezig. De aansluitdraden
moesten er zelf aangesoldeerd worden; dit gebeurde door dunne
koperdraadjes (~. 10 mm) m.b.v. een soldeer met zeer laag smelt
punt (ca. 90

o
C) en een voor dit soldeer geschikt vloeimiddel ZO

dicht mogelijk in de hoeken aan te brengen.
Het solderen moet bij lage temperatuur geschieden, omdat het piezo
elektrisch effekt van het kristal verdwijnt indien het kristal boven
een bepaalde temperatuur komt (Curie temperatuur is 285 °C).
Het solderen moet snel gebeuren aangezien het dunne koperlaagje op
de kristalvlakken oplost in het soldeer en spoedig verdwenen is, zodat
dan van een hechting van het soldeer ook geen sprake meer kan zijn.
De grote problemen die zich bij het gebruik van de gefabriceerde
kristalopnemers voordeden, waren verouderingsverschijnselen van de
opnemer doordat de zeer dunne koperlaag op het kristallichaam lang
zaam in het water oploste en verdween. Het gevolg was dat verbete
ringen van de apparatuur in de beginfase van het afstuderen vaak niet
tot uiting kwamen - ja soms verslechteringen leken te zijn, louter en
alleen omdat van het gebruikte kristal de koperlaagjes gedeeltelijk
opgelost waren. Op een gegeven moment werd dit verouderingspro
bleem maar opgelost door een dunne laag araldi te over de koperlaagjes
aan te brengen, om zodoende over opnemers te kunnen beschikken die
constant van kwaliteit bleven en niet verouderden.
Besproken worden een aantal door mij gefabriceerde opnemers.

4.2. Opnemer in zijn primitiefste vorm.

De meest eenvoudige opnemer bestond uit een kristalplaatje van
5 x 5 mm, waaraan twee koperdraadjes van 10 mm lang waren gesol
deerd. Deze koperdraden werden aan een coaxkabel van 1 m lengte
gesoldeerd. Deze konstruktie werd zonder meer in water gestoken,
en voldeed verrassend genoeg. Het water vormt weliswaar een gelei
der, maar dit effekt is toch verwaarloosbaar daar de kristalimpe
dantie bij de resonantiefrekwentie slechts enkele ohms is. Ook was
elektrolyse VPell water op de kristalvlakken niet bemerkba~l1' (bij
pulssturing) • (Elektrolyse zou gasbell,~tjüs op :ie "~ri st,tlvlakken
hebben verooYJ;;t,:dü. Deze g'asben,~tjes voorkomen dat het geluid door
kan dringen in het water, en zdrgen (b.s voor .3'(~n slechte cmergie
overdracht). Tea gevolge van het opl,)ssen van hE-}t kop(~rlil.agje Yl~r
ouderden deze kristallen snel. In figuur 1 is de construktie van deze
opnemer geschetst.

') Volgens Prof. Mulders is elektrolyse al niet meer te verwachten
voor frekwenties hoger dan 200 Hz.
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2 koperdraden • 10fT' m

)

opgedampte koperlaagjes (enkele pm dik)

fig.1 Opnemer in de meest eenvoudige uitvoering.

4.3. Opnemer voor meetdoeleinden •

De bedoeling waS de gevoeligheid van verschillende opnemeruitvoe
ringen met elkaar te kunnen vergelijken door middel van metingen.
Steeds weer werd ik namelijk geconfronteerd met het feit dat een
vroeger geconstrueerde opnemer ten gevolge van verouderingsver
schijnselen waarschijnlijk slechter geworden was, zodat vergelij
kingen met een nieuw geconstrueerde opnemer niet meer zinvol was.
Onderzocht werd toen, of het mogelijk zou zijn een opnemer te cm
strueren die géén last had van verouderingsverschijnselen. De bedoe
ling was de te beoordelen opnemer aan te sturen met een in amplitude
genormde continue sinus, en het in water uitgestraalde akoestische
signaal te meten met behulp van de te ontwerpen "ijk-opnemer". De
verhouding tussen de amplitude van het elektrisch uitgezonden sig
naal en de amplitude van het elektrische ontvangen signaal zou dan
een maat kunnen zijn voor de kwaliteit van de onderzochte opnemer.
(Eis voor het welslagen van deze procedure is natuurlijk, dat de
resonantiefrekwentie van de "ijk-opnemer" overeenkomt met de reso
nantiefrekwentie van de te onderzoeken opnemer.)
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Voor de construktie van de "ijk-opnemer" werd uitgegaan van een
plastic plaatje van 3 x 20 x 200 rnrn. (Zie ook figuur 2a). Op 20 mm
van het uiteinde werd een gat geboord van 5 mm diameter, en hierin
werd een kristalplaatje van 3 x 3 mm, voorzien van twee koperen aan
sluitdraden (ç6. 1 mm) geklemd. lIet geheel werd bedekt met een dunne
laag epoxylijm (Ceta-Bever). (figuur 2b).

20mm
"I I"
5mm

fig.2a Het kristalplaatje (3 x 3 mrn) is in een gat (ç6 5 mm) van
van een plastic plaatje (3 x 20 x 200) geplaatst.

/""""l--t"epoxy
lij m

D· I. d "k Smm h k' I ..I lak .warsdoorsne e IJ opnemer, et Tlsta opperv IS voor-
zien van epoxylijm , en in het gat gelijmd m. b. v. epoxylijm •

fig.2b

3mm PX E-S

Met behulp van pulstreintechnieken 1) werd de kwaliteit van het ijk
kristal vergeleken met een oud kristal. Hierbij bleek dat de gevoe
ligheid van het ijkkristal een faktor 10 groter was dan de gevoe-lig
:leid van het oude kristal. Zo het epoxylaagje al nadelige invloed
had op de optimale werking van de kristalopnemer, zO was het effekt
van verouderingsverschijnselen toch veel ernstiger.

1) Het kristal wordt elektrisch aangestuurd met een korte sinustrein
van ca. 8 sinussen. Het kristal bevindt zich in een bak met water,
en in de akoestische bundel wordt een koperen plaatje gehouden op
zodanige wijze, dat de gereflekteerde sinustrein op de scoop maxi
maal in amplitude is. D oor de amplitude van de ontvangen sinustrein
te vergelijken met de op de scoop gemeten sinustrein kan men de
gevoeligheid van het kristal bepalen.
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4.4 0pnemer voor de dopplerflowmeter.

Omdat ik toch bezig was met de fabricage van kristalopnemers,
ontwierp en bouwde ik een opnemer voor gebruik met de dopplerflow
meter. Bij de dopplerflowmeter werd o. a. gebruik gemaakt van twee
naast elkaar geplaatste kristallen, waarvan de akoestische geluids
bundels elkaar op ca. 10 cm afstand van de kristallen snijden (figuur
3). (Dit ten behoeve van een meetopstelling van de dopplerflowmeter,
waarmee - in een bak met water - snelheidsmetingen gedaan werden;
bepaald werd hierbij de gemiddelde snelheid van mowilit-D in een
latex slangetje ven 5 mm diameter.)

1_- - - -------
- --

I ----- - -- - --
-- - -- :-.- - ---

fig.3 De akoestische bundels van twee kristallen snijden elkaar
op 10 cm afstand.

Zeer belangrijk voor de dopplerflowmeter was, dat het zendsignaal
(een continue sinus bij de doppleIflowmeter) zo min mogelijk op het
ontvangstkristal overspreekt. Een vrij dik koperen tussenschot (3 mm)
was tussen de twee kristallen geplaatst om akoestische overspraak zo
klein mogelijk te houden, en de beide coaxkabels - waarmee de kris
tallen respektievelijk aan de zender en de ontvanger werden aange
sloten - werden geaard op dit koperen plaatje, om ook elektrische
(capacitieve) overspraak te minimaliseren.
Uitgegaan werd (net als bij 4.3) van een plastic plaatje van 3x20x200
mmo Voor verdere details zie figuur 4. Om verouderen van deze
opnemer te voorkomen, werd alles - incl. de voor en achterkant van
het kristallichaam - voorzien van een dunne laag epoxylijm en op de
juiste wijze samengevoegd. Achter het kristal bevond zich een lucht
laag, zodat hiermee een opnemer met luchtbacking geconstrueerd
was. (De aansluitdraden van het kristal waren 20 mm lange koper
draadjes (~ .10 mm); de coaxkabel was dunne 50 ohm-kabel ter lengte
van 1 m.) I-Iet koperdraadje van de éne elektrode van elk kristalplaat
je was verbonden met het "centrale aardpunt". Dit centrale aardpunt
bevond zich op het uiteinde van het koperen afschermplaatje • Op het
centrale aardpunt waren zodoende bevestigd beide koperdraadjes van
de geaarde elektrode van dR kristallen, en de afscherming van beide
coaxk;:>bels. De andere draad van elk kristal was verbonden met de
ader van de coaxkabel, en ingebed in epoxylijm.
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fig.4a plastic plaatje van 3x20x200 mm voorzien van gleuf
van 3x15 mm ten behoeve van een koperplaatje •

0 Q
" 11

" 11

" 11
11 I,
11--, 1- .... '11 ,

I 11:: I 11

fig.4b plastic plaatjes Van 3x8x15 mm ten behoeve van
de kristalplaatjes, voorzien van gleuven.

doorsne de AA

LEf] [El]
I J I----J

fig.4c samenvoeging van alle geschetste onderdelen en de twee
kristalplaatjes met koperen aansluitdraden. 1 mm, de coax
kabel, en een koperen schot van 2. 5x32x32 mm leveren de
opnemer voor de dopplernowmeter op.

'SCHAAL 2:11



"ideale"reflektor bij

-62-

Gemeten werd de overspraak van het éne kristal op het andere, en
wel met de meetopstelling van figuur 5. De overspraak bleek maxi
maal 62 dB te zijn.

gevoeligheidsmeting

GlW
>--'-- ;.:..

oscillator: -
2 - 8 MHz ..

overspraak: overspraak
Vi = 14 Vtop Vu=max 12 mV

gevaeli gheià: ~ gevoeligheid:

Vi =10.4V
.... 500 mV

fig.5 meetapstelling voor de bepaling van overspraak en gevoelig
heid.

Gemeten werd, eveneens in water, de gevoeligheid door verschillende
metalen voorwerpen in de geluidsbundel te plaatsen, en te zoeken
naar de maximale uitgangsspanning op de scoop. Hierbij bleek de
gevoeligheid van de opnemer 26 dB te zijn (Vi van het éne kristal
was 10.4 Vtop en Vu gemeten op het andere kristal was 500 mV)
(zie ook figuur 5).

Ter vergelijking: gemeten werd op dezelfde wIJze aan een tot dan toe
bij de dopplerflowmeter gebruikte, vergelijkbare opnemer. Deze op
nemer bevond zich reeds enkele maanden in een bak met water en was,
zoals ook duidelijk bleek, sterk verouderd. De gevoeligheid van deze
opnemer waS nog slechts 52 dB (Vi was 13.6 Vtop en Vu was 26 mV).
Conclusie: de nieuwe opnemer was een faktor 20 beter dan de oude
en het aanbrengen van epoxylaagjes op de kristallen was duidelijk
minder erg dan de effekten ten gevolge van verouderingsverschijnselen.

4.5 Gekombineerde opnemer voor gebruik met de dopplerflowmeter én de
bloedvatdiameter-meter.

Enthousiast over de resultaten, die met de opnemer ten behoeve van
de dopplerflowmeter waren verkregen, werd gepoogd om dan ook maar
"even" te proberen een opnemer te construeren voor gezamelijk ge
bruik met de dopplerflowmeter en met mijn bloedvatdiameter-meter.
Hiertoe werd uitgegaan van één opnemer die drie kristalplaatjes
moest bevatten. De bedoeling was dat de akoestische bundels van deze
drie kri stallen elkaar in één punt zouden snijden. Om de opnemer
gemakkelijk hanteerbaar te maken werden de drie kristalplaatjes
geheel ingegoten in epoxylijm • Helaas had ik er niet bij stilgestaan,
dat er bij de overgang epoxylijm-water een breking van de geluids
golf optreedt, en het bleek dat de geluidsgolven van de verschillende
kristallen elkaar helemaal niet in één punt sneden. Bovendien bleken
kleine luchtbelletJes in de epoxylijm ongewenste reflekties op te leve
ren. Tussen de verschillende kristallen waren weer koperplaatjes
geplaatst om akoestische en elektrische afscherming tussen de ver
schiLende kristalplaatjes te krijgen. Achter de kristalplaatjes was
lucht ingesloten, zodat er van luchtbacking gesproken kan worden.
De gekonstrueerde opnemer is geschetst in figuur 6.



opnemer is schuin afgeveild ter
compensatie van de breking van
het geluid bij de overgang epoxy-

ttater

........................

111
IV

AI
1/1

I/ I
1 / I
I/I

1 / I
1 , I

1
1 / I

/

epoxylijm
kristalplaatje
luchtkamer
plastic
koperen afscherm

schotjes

I
0
w
I

fig.6 gebouwde opnemer voor gecombineerd gebruik van de
dopplerflowmeter en de bloedvatdiameter-meter.
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Uiteindelijk werd er een stuk van de epoxylaag- afgevijld, zodat de
verschillende golven elkaar in een wat redelijker punt sneden (zie
streep-punt lijn in figuur 6).
Opgemeten werd toen de stralingskarakteristiek (grootte van de
akoestische golf als funktie van de plaats), en wel met behulp van
het ijkkristal op een afstand van ca. 6 mm van het epoxyoppervlak.
De meetopstelling is geschetst in figuur 7, en de meetresultaten zijn
weergegeven in figuur 8. De amplitude van de continue sinus op het
ijkkristal, dat als zender fungeerde, was 1 Vtop .

zender ijkkristal
1 V

top

ontvanger

t afstand z gemeten en
zr .,;s:- uitgezet in fig. 8

bak bekleed met
akoestisch dem
pend materiaal

fig.7 meetopstelling ten behoeve van grafiek fig. 8

5

4 \'ïjkkrista! =1V

I

fig.8 gevoeligheid Yan de verschillende kristallen uit fig. 6
gemeten in een vlak op :3 mm afstand evenwijdig aan
het epoxyoppervlak •
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Uit figuur 8 blijkt dat de akoestische bundel van kristal 11 nog een
vrij groot maximum vertoont. De bundel van kristal 111 is vrij zwak
en vertoont geen echt maximum meer op de plaats waar de bundels
van kristal 11 en 111 elkaar snijden. (Het doen van metingen op deze
wijze is niet ongevaarlijk, omdat onbekend is of deze metingen in
het nabije veld, of in het verre veld gesc hieden. 1" ormules voor de
grootte van het nabije veld gelden niet meer voor rechthoekige
plaatjes. )

In kombinatie met de dopplerflowmeter waren de resultaten tamelijk
slecht, hetgeen ook uit de metingen verwacht kon worden. Voor ge
bruik met de bloedvatdiameter-meter waren de resultaten ook slecht
in verband met luchtbelletjes die ingesloten waren in de epoxylijm •

Opmerking: Er werd geen nieuw ontwerp gemaakt, omdat ik tot afstu
deeropdracht had het ontwerpen van een bloedvatdiameter-meter en
niet te diep wenste in te gaan in de konstruktie van opnemers, geschi.kt
voor gelijktijdig gebruik van dopplerflowmeter en bloedvatdiameter
meter.

4.6 Opnemer met loodoxide backing.

In een veel later stadium werd de behoefte gevoeld om over opnemers
te beschikken, die eerder uitgetrild waren dan de opnemers met
luchtbacking. Naar aanleiding van een bezoek aan het MFI te Utrecht
werd een opnemer gefabriceerd met als backing een mengsel van
loodoxide en araldite D. Het recept luidt als volgt:

Recept loodoxide backing: ,)

Neem vier gewichtsdelen loodoxide op één gewichtsdeel araldite D
(Araldite D is verkrijgbaar bij Ciba Arnhem). Droog het loodoxide
en maak het daarna fijn door het door een zeer fijne zeef te wrij ven.
Verwarm het araldite D tot 60 à 70 oe en meng er het loodoxide door.
Het mengsel moet opnieuw door een fijne zeef gewreven worden, en
afkoelen tot 20 oe.
Voeg aan het afgekoelde mengsel de harder toe (1 deel op 18 delen
araldite), meng het grondig en breng het mengsel met behulp van een
injektiespuit aan in een papieren koker, waarin op de bodem het
kristal ligt - voorzien van aanslui.tdraden. Verwarm het geheel tot
50 0 e en plaats het onder een vacuumpomp om luchtbelletjes uit de
backing te verwijderen (pas daarbij op voor overkoken).

,) Het ongewijzigde recept zoals door het MFI verstrekt.
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Het verdient aanbeveling om de koker scheef te zetten, zodat de
backing een hoek van 40 0 maald met het kristal (zie figuur 9a).
De elektrische aansluiting kan 6f gemaakt worden door elektrisch
geleidende zilververf te gebruiken (verkrijgbaar bij Acheson
Colloiden NV, Scheemda, Holland) - deze zilververf kan zonodig
verdund worden met methyl-isobuthyl-keton - of door aan de
zichtbare kant van het kristal een koperdraad te solderen (figuur 9b).

koperdraad

koperbus , is
geaard

zilververf zorgt
voor elektrisch
contakt van kris
tal met koperbus

fig.9a versie opnemer MFI

perspex

fig.9b door mij gefabri
ceerde versie



a

-67-

H.5 Generatie van het zendsignaal voor een kristal van 2 á 6 MHz.

5. 1 Inleiding

De bedoeling was - in eerste instantie - het kristal aan te sturen
met een geheel aantal sinussen (zie fig. 1 b tlm d). Tevens moest in
de eerste opstelling een met het zendsignaal gesynchroniseerde "net
te" ,) sinus beschikbaar zijn ten behoeve van de synchrone detektor.
Toen bleek dat de ontvangen echo' s te lang waren, werd in eerste
instantie overgestapt op het uitzenden van een "halve sinus" (fig. la),
en later op het zenden van twee pulsen na elkaar. De tweede puls was
in dat geval regelbaar in plaats, richting en grootte (fig. 1e) (zoge
naamde dubbelpulssturing ).

U

---"--bJL.....-----
-cJ\f'-----~-

-dJll--
(

f

fig. 1 a tiro d: zendsignalen ter lengte van een halve, 1, 2 of 4
gehele sinussen.

e: zendsignaal bij dubbelpulssturing.
r: basissignaal met frekwentie gelijk aan de kristalreso

nansfrekwentie.

,) De reden waarom het een "nette" sinus moet zijn is uiteengezet in
H.6.5.
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5.2 Generatie van het zendsignaal ten behoeve van sinusreekssturing.

De zendereindtrap had een drietal signalen nodig zoals in fig. 2 geschetst
is voor een zendsignaal bestaande uit 4 gehele" sinussen", d. w. z. blok
vormige signalen met afgeronde hoeken.

I 1
A

flIU1Jl
B

flJlJlfl.
c

-~
U

....t..

fig. 2 A, B en C: voor de zendereindtrap benodigde signalen
LJr uitgangssignaal van de zendereindtrap

Voor de oscillator werd gebruik gemaakt van twee Schmitttriggers; de
oscillatorfrekwentie was gelijk aan de dubbele eigenresonansfrekwentie
van het kristal. Het oscillatorsignaal werd met behulp van een flip-flop
herschapen tot een "sinus", d.w.z. een afgerond blok (ten gevolge van
frekwentiebegrensde TTL-circuits) dat evenlang positief als negatief is,
en na een laagdoorlàatfilter te hebben doorlöpen (kantelfrekwentie 100 kHz.
De oscillator leverde een "·blok" van 3 Vtt en nodig was een "netteH sinus
van slechts enkele tientallen milivolts.) als "nette" sinus gebruiktlSvoor de
synchrone detektor. Het oscillatorsignaal werd tevens aan een reeks
tweedeiers toegevoerd. De bedoeling was uit deze reeks tweedeiers de
informatie te verkrijgen die diende om de lengte van de pulstrein te sturen,
en wel zodanig dat de frekwentie instelbaar zou zijn voor het gebruik van
kristallen met een resonantiefrekwentie van 1.5 tot 10MHz. (fig. 3).
Helaas ••••••• er was niet gedacht aan het feit dat elke rl.eler ook een ver
traging van het gedeelde signaal van ca. 20 á '35 nsec met 'zich meebracht,
en er moest ijverig met hele reeksen inverters gewerkt worden om andere
benodigde signalen evenveel te vertragen, en in de pas te doen lopen met
het signaal dat uit de delers kwam. (De vertraging van een deler is 20
á 35 nsec; de lengte van één "blok" is 100 nsec bij een basisfrekwentie
van 5 MHz, van deze 100 nsec is ca. 30 nsec stijgtijd.). Voor 3 á 4 MHz
lukte het uiteindelijk om met kunst en vliegwerk de signalen zo te vertra
gen, dat het gewenste uitgangssignaal gegenereerd werd, maar voor de
hogere frekwenties liep het grondig mis.
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De problematiek waar het bij de schakeling om draaide, kan het
duidelijkst gedemonstreerd worden aan de hand van de schakeling
van figuur 3a. In figuur 3b zijn de pulsvormen getekend zoals ze
zouden zijn zonder vertragingstijden • In figuur 3c i s het geval ge
schetst waarin de stijgtijden 40 nsec zijn, de pulsduur 100 nsec
(overeenkomend met 5 MHz kristalresonantiefrekwentie) , de vertra
gingstijd van de 4-deler 50 nscc en de vertr~,!ingstijd van de poorten
o nsec.

:1.. L

B'

c'

fig. 3a: theoretische schakeling voor gene.-atie van de
voor de zendertrap benodigde signalen.

I
l'--- f

A
B'

fig.3b:

-++-
... 100)J.S

theoretisch te verwachten golfvormen in figuur 3a.

I

_~__......I/ L _
A

fig.3c:
~

in de praktijk te verwachten golfvormen indien de
schakeling gebouwd zou worden volgens figuur 3a.

Duidelijk blijkt uit figuur 3c, dat, het signaal C' wel erg veel
van de gewenste vorm afwijken. In het schema van figuur 4 is daarom
het uiteindelijke zendsignaal gegenereerd met behulp van JK flipflops,
en dit werkte tot frekwenties van ca. 5 MHz vrij redelijk, maar voor
hogere frekwenties ontstonden analoge problemen als in het schema
van figuur 3a.
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~~1 monostabiele tbv resetten delers
JK JK flipflop
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reset
delers

zender

fig 4a generator van de signalen voor de zender sinusreekssturing
~--_... (1 eversie)

"NAND1"
"1\,·1 1 "

osc

"JK 1"
"JK 2"

fig 4b:

OSC.ruuliUUUUU111Jl •.•..•....••••...•.•....••......

--l...,
verschillende signalen van fig.4<lmet hun relatie in de tijd:
"2", "9", "4" signalen afkomstig van delers vormen de

input van NAND 1
output van N AN [) 1
output van monostabiele M 1 tbv resetten van de
delers
output van JK flipflop JK 1
output van JK flipflop JK 2
oscillatorsignaal met freirnentie gelijk aan de
dubbele kristalresonantiefrekwentie
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Litpindelijk w(~nJ voor (~én aJrep,elknop extra g"pk()f,(~ll, Pil is

het schema van riguur ') ontstaan.

B

m

ht
ten,
la-

osc.2fo~

M1 M2 M3..... :w lf 1f onderdruk os c.-
r- -

1us 1ms

aU1 J
-..- Ir JK1

1- K

IL-J Q- ........ ·····0 I
r-- T JK2 R l1J1J1.Il

0 K A_ l r l
c_ nJ1JlJl=r:;:

,......J QI--

,...:'-T JK3
.... K

Funktie JK-flipflops

L-.J Q JK1 synchronisatie van

~T JKL.
monostabiele tv11 ,

JK2 generatie van A , tbvOoK synchronisatie van A en
JK3 generatie van B

LJ

JK4 synchronisatie van C

Q JK'5 generatie van C

I-- T JK5 Funktie monostabielen
0 K

M1 tijdsduur sinus reeks
\;12 generatie van korte wac

tijd voordat ?v!3 mag star
M4 nodig omdat Y3 het ascil

Lr torsignaal onderdrukt

40 ns ~13 pulsreeks -herhalings tijd
1'\14 verbetering osc. pulsvor--

fig. '5 generator van de signalen voor de zender sinuspulssturing
(2 e versie)
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Toen de zender bevredigend werk te voor 5 MHz, en op die frekwentie
een nette sinustrein afleverde, werd de sinustrein ingekort tot een
halve sinus (figuur 1a), omdat metingen in vivo vruchteloos bleven 
en dit werd geweten aan een te klein scheidend vermogen. Het sys
teem van synchrone detektie werd ook vaarwel gezegd, zodat het
niet langer nodig was een nette, met het zendsignaal gesynchroni
seerde sinus te genereren (voor argumenten zie H 6.5).

Aangezien het voordelig leek om op dubbelpulssturing (zie voor voor
beeld van de golfvorm figuur 1e) over te stappen, werd de schakeling
in eerste instantie provisorisch zodanig gewijzigd dat dit mogelijk
was. Van deze wijziging is geen schema aanwezig (de print is uit mijn
opstelling gepikt), en voor een nieuwe zender kan beter een zender ont
wikkeld worden, die .primair bedoeld is voor dubbelpulssturing en
alle nadelen van de - provisorisch gewijzigde - zenderprint voor
pulstreinsturing mist (nadeel O.a. grote storing ten gevolge van
osei 11 ator en schakelende delers - deze signalen spreken over op
de voorversterker!).
Het ontwerp van een nieuwe zender is gegeven in 5.5.

5.3 Oscillator tbv generator zendsignaal en tbv synchrone detektor.

Zowel de oscillator als de delers van de generator van het zend
signaal veroorzaakten nogal wat storing via de voorversterker ,)
ondanks alle pogingen tot afscherming van de voorversterker, en
afvlakking van de voedingsspanning op diverse punten. Daarom werd
op een gegeven moment de oscillator in een geheel gesloten koperen
bus ingebouwd, en voorzien van twee uitgangen. Eén uitgang ten be
hoeve van de zender (uitgangsspanning ca. 4 Vtt) en één uitgang ten
behoeve van de synchrone detektor. Elektronisch kon voor één van
beide signalen gekozen worden, zodat alleen tijdens het zendproces
een groot signaal buiten het oscillatorkastje kwam. Tijdens het ont
vangstproces kwam alleen een zwakke sinus van enkele tientallen
millivolts uit het oscillatorkastje, hetgeen geen merkbare overspraak
via de voorversterker meer opleverde. (De "nette" sinus ten behoeve
van de detektor werd tijdens de zendfase onderdrukt om het zend
signaal, dat ook op de ingang van de voorversterker stond, via de
synchrone detektor te onderdrukken.)
Het schema van de oscillator en toebehoren is gegeven in figuur 6.
In het schema is een trafo te vinden. Deze trafo werkt alleen maar
goed in deze schakeling, omdat hij niet - zoals in eerste instantie
wordt verwacht - uit de TTL inverter met blokken, maar met afgeron
de blokken die meer op sinussen lijken wordt gestuurd. Bovendien is
een trafo gekozen die frekwenties boven 5 MHz met moeite kan door
geven. In het algemeen werkt een trafo als differentiator, maar een
"slechte" trafo die aangestuurd wordt met "slechte" blokken levert
een "nette" sinus.

,) Voor een uitvoerige beschouwing omtrent de ellende die deze
overspraak veroorzaakt zie hoofdstuk 6.5.
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S2

-.rr-

indien S=high:
IO-i=:--;=:--;==:--;~;;;--:=--:-=--::-=--::=-----==--==--==--=-~J..-:;:--ooutput f0 ( 3Vtt )

Q

JK1

CD
680p indienS=low:

~===~=--==-O 0 utPut
.I.. fo (10 mV)
-

5>1 oscillator (Schmitt trig'g'er)
S 2 buffer van oscillator (Sc hmitt tri f."ge r)
I generatie output voor S=high
II inverter voor S
III buffer na JK flipflop ten behoeve van de sturing van trafo T1
IV buffer na NAN D III ten behoeve van de sturing van trafo T1

T1 uitgangstrafo , ring'kern met primaire 2 en secundaire 4

windingen (zie tekst!)
Re RC-filter, waarden zijn afhankelijk van vereiste output
SM1 smoors poel om nette sinus te krijgen
CD doorvoercondensator, in koperen huis gesoldeerd

S signaal uit figuur 5 ten behoeve van elektronische schakelaar

fil!.6 oscillator ten behoeve van z,endsignaalgenerator en ten behoeve
van synchrone detektie.
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5. Ij Eindtrap VOOl" de zender vo()r~.~~.':!~~~~~t~.!:~~~g.

TJe afdeling beschikte niet over een z:ender die een krisü'1l kon
aansturen met een willekeurig siv,naaL (Het lag in de bedoeling
hieraan een stage te wijden.) Om zo vlug mogeli.ik over een bruik
bare versterker te kunnen bescbikken, werd z:elf op zo simpel
mogelijke wijze een eindversterker gebouwd, die precies dat deed
wat ik nodig had. Gebruik werd gemaakt van TTL bufferinverters
type 7416 (hex buffer inverter). Het resultaat was een goed wer
kende, maar stroomvretende eindtrap • lIet schema van de zender
i s gegeven in figuur 7 (zie volgende pagina).

Opmerkingen bij het schema van de zendereindtrap, zoals dat
gegeven is in figuur 7 (volgende pagina).

1 •De condensator van 4k7 in serie met de primaire van
de trafo diende ter onderdrukking van optredende
storingen van ca. 250 kHz, die vermoedelijk afkomstig
waren van de delende delers.

2. Voedingslijnen op de print zijn voorzien van afgeschermde
kabel, en grote aandacht is besteed aan een juiste keuze
van aardpunten • Bijzondere aandacht had ook de wijze
van afvlakking, en de keuze van de desbetreffende
condensatoren (alleen schijfcondensatoren van
Rosenthaal en tantaalelco' s bleken zich bij frekwenties
van enkele MHz nog als condensator te gedragen).

Enkele karakteristieke eigenschappen van de zender zijn:

1 •De uitgangsspanning i s regelbaar van 0 tot ca. 10 Vtt.

2.De uitgangsimpedantie is voor zowel de positieve pieken,
als voor de negatieve pieken hetzelfde nl. 65 Ohm. De
rustimpedantie is 100 Ohm. (Theoretische impedanties
op de secundaire van de trafo.)
(De impedantie die het kristal 'In rust" ziet is 47 Ohm,
zie: toelichting punt 2).

3. Het kristal is tijdens het ontvangstproces ontkoppeld
van de zender met behulp van twee antiparallelle dioden.

4.De zender heeft een uitgangstrafo om aardlussen te
vermijden.

5 .Decoaxkabel is bij de zender afgesloten met behulp van
een weerstand van 47 Ohm, ter vermijding van reflekties
in de kabel (zie figuur 10 voor het principe).
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~~2.5:2.5
ringkern

....1---12 x10Ç2 ---4~.

-(=bufferinverter 7416 TTL

fig.7 schema zendereindtrap met de hierin benodigde signalen
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Toelichting bij punt 2:

+

fig.8 transistor met gesplitste collektorweerstand waarop
een capacitieve belasting is aangesloten.

Beschouw de schakeling uit figuur 8.
Elders is geleerd dat de uitgangsimpedantie van de schakeling uit
figuur 4 gelijk is aan 1000 Ohm. Maar dat is toch maar half waar.
Belasten we de schakeling uit figuur 8 namelijk met een capaciteit
van 1 rF en sturen we de transistor plotseling in de verzadiging,
dan wordt de condensator ontladen via een impedantie van 10 Ohm
naar aarde (aannemende dat de transistor een perfekte collektor
emittor kortsluiting is). Leggen we de basis van de transistor aan
aarde, dan wordt de belastingscondensator via een impedantie van
1000 Ohm geladen. Met andere woorden, de schakeling van figuur 8
heeft een uitgangsimpedantie van 1000 Ohm voor de positieve signa
len en van 10 Ohm voor negatieve pieken.

Het kristal is eveneens een capaciteit. Stuur het kristal bijv. aan
met behulp van de schakeling van figuur 9. Het signaal op het kristal
is geschetst in figuur 9b, en we zien een e-macht vormig terugkeren
van de spanning op het kristal naar de halve voedingsspanning. (Het
signaal wat de ontwerper eigenlijk wilde uitzenden is gestippeld ge
tekend) •

+ +

200n
~ n-J\I\.Hr__

200n ~ f
1---_--oJO"o~~~ ~'---:-- _

t •
fig.9a fig.9b

l'ig.9 a. slecht ontworpen zendereindversterker •
b. het gewenste signaal (---) en het verkregen signaal (-).
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Conclusie: er ontstaan gelijkricht effekten indien een kristal aange
stuurd wordt vanuit ongelijke impedanties; deze gelijkspanningen
zullen op de voorversterker weer alle mogelijke ellende veroorzaken.
(Het effekt van e-macht vormig afnemende gelijkspanningen op de
voorversterker wordt uitvoerig- besproken in H 6.4.)

Geconstrueerd is een zender met een uitgangsimpedantie van 65 Ohm,
dit i s ongeveer 50 Ohm, zoals de coaxkabel vereist. Om reflekties
van reflektiepulstreinen te vermijden, is de uitgang van de zender
van de coaxkabel losgekoppeld met behulp van twee antiparallelle
diodes, zie figuur 10.

on

fig.10 de coaxkabel is van de zender ontkoppeld
met behulp van twee antiparallelle diodes.

Voor reflektie signalen van laag niveau «0.5 Volt) is de kabel bij de
zender dus afgesloten met 50 Ohm. Maar voor signalen> 1 Volt is de
kabel afgesloten met 500 11650, dus met 28 Ohm!!

We werpen nu even een blik op de meetopsteliing zoals ze lang- is
gebruikt (zie figuur 11).

zender

ontvange
6mcoaxkabel

terug op het kristal!

fig.11 het kri stal i s met de zenderlontvanger
verbonden door middel van 6 m coaxkabel.

De voortplantingssnelheid in de coaxkabel is 200000 kmi sec. Indien
de zender een heel korte positieve puls uitzendt, dan loopt deze
puls naar het kristal, wordt door het kristal voor het grootste deel
geinverteerd gereflekteerd(! )(de kristalimpedantie is erg laag),
loopt terug de kabel in naar de zender (heb inderdaad reflektiepulsen
geconstateerd, maar dacht altijd dat zij door de zender opgeslokt
werden. Ik dacht namelijk dat de zender altijd 50 Ohm impedantie
vertoonde, gezien vanaf de coaxkabel), wordt daar voor 30% gere-
flekteerd en komt na t = 2 x 6 m = 6.10-8 sec = .06 psec

2x108 m/sec

En op deze wijze ontstaat een soort verkapte dubbelpulssturing1
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5.5 Generatie van het zendsignaal tbv dubbelpulssturing
met bijbehorende eindver sterker.

Yoor een nieuwe realisatie van de zender (de vorige - voor
dubbelpulssturing gemodificeerde - sinusreeks zender is door een
medestudent in zijn zak gestoken) wordt een schakeling voorgesteld
met monostabielen, en bufferinverters als "eindtransistoren" voor
de (grootste) negatieve eerste zendpuls (figuur 12). De werking van
de schakeling moge duidelijk worden aan de hand van de funktieoni
schrijving van de monostabielen. M 5 is niet essentieel voor de
zenderfunktie, maar bedoeld om op geriefelijke wijze een willekeurig
stuk van het ontvangen signaal met behulp van een scoop te bekijken.
Door regeling van de spanning" y+ 8-15 Vllkande amplitude van de
tweede "diracpuls" ingesteld worden.

M1

".-----.----"oV8-15V(rege lboorl

.....-+..........-r-L.....i ~--Okristol

T6

M1 herhalingstijd zendpulsen
M2 lengte eerste (neg) puls
M3 vertragingstijd tussen

1e en 2e puls
M4 lengte tweede (pos) puls
M5 tbv scooptriggering op plaats

van ontvangen reflektie

T1-5 5 trappen van hexbuffer 7416
inverter = eindtransistor
van negatieve puls

T6 bufferversterker tbv P

scoop

p eindtransistor pos. puls

fig.12 generator zendsignaal voor dubbelpul ssturing.
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H.6 I let versterken van. en het verder verwerken van het elektri sche
reflektiesignaal.

6.1 Inleiding.

J'iadat het kristal een puls(trein) heeft uitgezonden, komt er na enige
tijd ten gevolge varf"reflektie een zwak akoestisch signaal terug, dat
door een kristal in een elektrisch signaal omgezet wordt en versterkt
dient te worden. Als eerste uitgangspunt kan een verschil in signaal
grootte tussen het elektrische zendsignaal en het elektrische ont
vangstsignaal van meer dan 100 db aangenomen worden.
Het was mogelijk te kiezen of voor een gecombineerd zend!ontvangst
kristal of voor gescheiden zend- en ontvangstkristallen. De proble
matiekrond deze keuze wordt behandeld in ti. 6. 2.
Het ontvangstsignaal bestaat uit een treintje "sinussen", en moet op
de één of andere wijze verwerkt worden tot één puls per reflekte
rende wand. Problemen die hierbij ontstonden worden besproken in
H.6.6.

6.2 Keuze van het aantal kri stallen.

De faktoren die bij de keuze: of één zend en ontvangstkristal, of
één zendkristal en één ontvangstkristal, een rol speelden waren O.a.
1. De bedoeling is het te ontwikkelen instrument later te combineren

met een reeds aanwezige àoppler-bloedsnelheidsmeter - kortweg
dopplerflowmeter genaamd - die reeds twee kristallen bevatte.
Hoe minder kristallen erbij kwamen, hoe liever, want elk kri stal
moet in goed kontakt met de huid gebracht worden door middel
van geluidgeleidingscreme.

2. Zouden er twee kristallen voor de bloedvatdiameter-meter
gebruikt worden, dan moet er op gelet worden dat de kristallen
zodanig gepositioneerd worden dat het gereflekteerde zend
signaal ook 6p het ontvangstkristal valt, en niet ernaast.

3. De akoestische bundels van zowel de dopplerflowmeter als van
de bloedvatdiameter-meter moeten door één punt gaa.n in het vat.

4. Het verschil in grootte van het zendsignaal en het ontvangst
signaal is in vivo meer dan 100 db.

De punten 1,2 en 3 pleiten voor één gecombineerd zend!ontvangst
kristal j het punt 4 vraagt om het gebruik van gescheiden zender en
ontvangstkri stal. Gekozen i s voor een gecombineerd zend!ontvangst
kristal teneinde een eindprodukt te kunnen afleveren dat ook in de
praktijk bruikbaar zou zijn.
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6.3 Korreling v<;tn de zender en de o~~anger aan het kristal.

In figuur 1 is de gekozen meetopstelling geschetst.

zender

?

~~
I -==ontvanger

zend/ontvang
kristal

fig.1 principe meetopstelling bloedvatdiameter-meter.

Unmiddellijk rijst de vraag: Hoe scheid ik het zendsignaal en het
ontvangstsignaal van elkaar?
De literatuur geeft op deze vraag als antwoord: Gebruik een elek
tronische schakelaar, die het kristal tijdens het zenden op de zender,
en tijdens het ontvangen op de ontvanger aansluit. Maar •.•••

deze schakelaar moet wel hèèl snel zijn (zendperiode is .5 \lsec)
én hij mag geen off set spanning intFoduceren (ei s: offset < 10 \lV ,

dwz. klein vergeleken met de ingangsruis (30 pVtt) ).
én hij mag geen reflekties in de kabels opleveren
én hij mag geen ruisbijdrage leveren.

Kortom, een hele pittige reeks eisen.

Als oplossing is dan ook gekozen voor het weglaten van een
(elektronische) schakelaar en voor het domweg aan elkaar knopen
van zender en ontvanger. Het gevolg was wel, dat de ontvanger
nu tijdens het zenden een zendpuls van enkele Volts te verwerken
kreeg, gevolgd door de ontvangstsignalen van enkele tientallen of
honderden pVolts - en dat leverde natuurlijk ook weer zijn
problemen op - die evenwel zeer goed oplosbaar bleken te zijn.
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6.4 Untwikkeling van, en verwikkelingen rond de voorversterker van de
ontvanger.

Het eisenpakket voor de voorversterker was:

1. Zo groot mogelijke versterking

2. Zeer grote oversturing moet toegestaan zijn - de hersteltijd
van deze oversturing moet verwaarloosbaar zijn.

3. In principe een groot frekwentiebereik , waarbij in eerste
instantie onbekend was hoe groot noodzakelijk was. Het moest
dan ook mogelijk zijn op eenvoudige wijze veranderingen in de
frekwentiekarakteristiek aan te brengen.

4. Liefst een "verschilingang" ter vermijding van aardlussen
(dus 6f een verschiltrap, 6f een ingangstrafo met zwevende
primaire wikkeling).

5. Weinig gevoelig voor stoorspanningen op de voedingslijnen
(ingangsgevoeligheid van enkele tientallen IJ Volts! ) •

6. Weinig stoorspanningen op de voedingsspanningen introducerend.

7. GEGARANDEERD geen misvormingen van het ontvangen
signaal door in- of uitslingerverschijnselen van kringen,
of trafo' s. (Uiteindelijk was het voornaamste karwei de
kristallen zo vlug mogelijk te doen ophouden met natrillen
na het ontvangen van een reflektie. Het zou toch erg verve
lend zijn als het uitslingeren van het - door de voorversterker
versterkte - ontvangstsignaal - zonder dat ik het wist - ergens
in de versterker werd opgewekt, terwijl in het kristal al lang
geen uitslingeren meer optrad. liet verminderen van uit slinger
verschijnselen wordt dan zo moeilijk!)

Deze punten leidden tot de principiele keuze voor differentiaalver
sterkers, en mede in verband met punt 3 tot de keuze van de IJA733.
(Met ve rsterking naar keuze van 10x, 100x, 400x ; bandbreedte van
dc tot 100 MHz)

Punt 1 zou impedantie-aanpassingstransformatoren eisen om de
verschilversterker pA 733 aan te passen aan de kabelimpedantie
van 47 ohm. Om van de kristalimpedantie (ca 4 ohm bij resonantie)
te komen naar de kabelimpedantie zou eveneens een transformator
wenselijk zijn. In beide gevallen is hiervan afgezien in verband met
de in punt 7 geformuleerde eis.
(Opm.1: Er is kortstondig van een aanpassingstrafo bij de verster

ker gebruik gemaakt. lJit leverde een verbetering van de
signaal/ruis-verhouding op met een faktor 5 bij een trafo
van 5:1 (die trafo had echter wel een resonantiefrekwentie
van 7 MHz!)

Opm.2: In een definitieve versie van het apparaat horen natuurlijk
wél aanpassingtrafo's te komen. Door RUTHHOFJ: ( 9 )
worden aanpassingstrafo 's besproken voor frekwenties
tot 1000MHz, het kan dus wel met wat moeite.)
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In eerste instantie bestond de voorvt:"lrsterker uit twee trappen jlA733.
De daarmee theoretisch haalbare versterking van 160 000 bleek
toch wat veel van het goede. In de eerste plaats bleek de voorverster
ker te genereren, in de tweede plaats trad begrenzing op van de
ingangsruis - deze is equivalent met ca. 30 pVtt op de ingang van de
voorversterker (onafhankelijk of er wel of niet een kri stal is aang'e
sloten). De ver sterkte ingangsruisis zodoende 160000 x 30 jlV = 4.5 V,
de maximaal mogelijke uitgangsspanning van de !lA 733 is slechts 4 V.
Ook lagere versterkingen bleven genereren opleveren in de buurt
van de 30 MHz - hetgeen moeilijk te zien was omdat de oscillos~oop

maar tot 10 MHz ging. (De grootte van het genereerniveau lag rond
100 jlVolt). Uiteindelijk werd dan ook afgestapt van de tweede trap
jlA733, en werd slechts één trap jlA733 gebruikt met een (hoogfrekwent)
versterking van 100 maal.

De grote ingangsspanning van enkele Volts tijdens het zenden veroor
zaakte een gelijkrichteffekt, vermoedelijk hoofdzakelijk ten gevolge
van de basis-emitter diodes van de transistoren van de eerste
verschiltrap • De vorm van het uitgangssignaal van de }lA 733 is
geschetst in figuur 2, het voor het gelijkrichteffekt aansprakelijke
deel van de schakeling is geschetst in figuur 3.

A -"8==----- __ c

(tijdschaal is niet correkt)

---t....
A: uit slingeren van het zendkristal
B: versterker is 10 jlsec ongevoelig voor signalen
C: ontvangen signaal is gesuperponeerd op "afnemende DC"

spanning.
fig.2 uitgangssignaal voorversterker na oversturing tijdens zenden... ... .

ch---

fig.3 Voor het oversturings-gelijkrichteffekt aansprakelijke
deel van de schakeling.

De oorzaak van het langdurig vastlopen van de versterker bleek te
zijn een opladen van de ingangscondensator ten gevolge van de basis
emittordiode van de verschiltrap. De tijdens het zendproces verzamel
de lading op de ingangscondensator lekte weg en aangezien de jlA 733
een gelijkspanning even goed versterkt als een wisselspanning, ont
stond het vastlopen van de schakeling gevolgd door een e-macht
vormig afnemende "DC"-component.
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De oplossing werd in eerste instantie gezocht in het verkleinen van
de ingangscondensator • Het beschreven effekt werd hiermee wel
iets in de tijd verkort, maar bleef hinderlijk aanwezig. Toen werd
uiteindelijk maar gekozen voor het andere uiterste, namelijk het
zodanig vergroten van de ingangscondensator dat daarin wel nooit
een (hinderlijke) verandering tijdens de korte zendpuls mogelijk zou
zijn, en zie ••••••• het effekt was (bijna) volledig weg. Vandaar
dat in deze voorversterker een ingangscondensator van 33 llF te
vinden is (overbrugd door een hoogfrekwent-condensator).
Een verdere vermindering van het gelijkrichteffekt werd verkregen
door de gelijkspanningsversterking van de }.lA 733 terug te brengen
tot 10 maal in plaats van 100 maal, door de kortsluiting A in figuur 3
te vervangen door een condensator van 4k7.

De kristallen van 3 MHz bleken ook nog een resonantie te hebben
van ca. 250 kHz (resonantie van het kristal in lengte en breedte
richting) • Dit leverde in het begin, toen nog met synchrone detektie
gewerkt werd,de nodige problemen op. De synchrone detektor
werkte namelijk ten gevolge van deze 250 kHz-signalen als modulator
en leverde hele reeksen sinustreintjes waar ze helemaal niet waren
ontvangen. Ter vermindering van het 250 kHz signaal werden
daarom de voorversterker en de demodulator met behulp van een
hoogdoorlaatfilter gekoppeld (kantelfrekwentie ca. 1 MHz).
(Dit filter verminderde ook weer het gelijkrichteffekt) .
De coaxkabel werd aan de ingang van de voorversterker afgesloten
met een potmeter van 250 ohm, om een zodanige instelling te kunnen
kiezen dat minimale reflektie in de kabel optrad.

Bij de opstelling van de componenten (zie figuur 4 voor het schema
van de voorversterker) werd rekening gehouden met het feit dat het
hier om een voorversterker ging voor 5 MHz (en veel hoger), dus:

afgeschermde kabels tot aan de ingang van de }.lA 733

afgeschermde kabels voor de voedingslijnen

speciale condensatoren geschikt voor hf-toepassingen

géén aardlussen bij de afgeschermde kabels

juiste keuze van aardpunten, dat 'wil zeggen de coax-kabel van
het kristal is alléén geaard op de connektor van de voorversterker.
Vanaf dit punt lopen aardlijnen (dikkfraat!) naar:

a. de connektor voor~ansluitingvan de kabel van het kristal
b. de connektor van de zenderprint voor het aardpunt van de

secundaire van de zendertrafo
c. de kast

de coax-kabel op de voorversterkerprint die het ingangssi gnaal
van het kristal naar de }.lA733 voert is aan de éne kant geaard
bij de connektor, aan de andere kant is de mantel verbonden met
de niet-inverterende ingang van de ).lA733, en dus niet geaard.

Er is een afschermplaat op de print zelf aangebracht tussen de
voorversterker en de demodulator. Het midden hiervan op de
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=cav

kristal

+7V
scopp1

4k7
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!-I\1V'__-t
2
.tt>mod.
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-7V

+ 7V~/\nl'-_n.n/~.I\j'\I'--,I\I\I~ j'\I\,I"""

=cav
cac = centraal aardpunt connektor
cav = centraal aardpunt voorversterker

.----i~demodulator

150n 150n
+15VÖ----""T~-=_==--=:--;~=--=-=::;--+--___r__./V\J~.....JV\JI\_;r__--... +7 V

.47" .OSIJ .05", .05",

-=cac =cav

.4"T '" 68",

-15V - --- -7Y- - - -- - --
150n 150n

demod ulator

fig.4 hf-voorversterker en bijbehorende voedingsspanningsafvlakking
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print dil'lIt als ct'lItrlw! :wnlplllll VIIII ~:I;\I"lII)\Illt('ll Vall dl'
VIHll"Vel"stPl'kt'I", ('vl'nnls dl' a:lI"dp"I\t('1l van .1(' al'vlnl<ctlndplIsn

toren in de voeding.

Grondige afvlakking van de voedingsspanning door middel van
twee trappen He-filtering. (De pA733 is van huis uiL gelukkig
weinig gevoelig voor storingen in de voedingsspanning, maar de
bedoeling is uiteindelijk om enkele pVolts signaal te versterken).

6. '5 Verwerking van het versterkte reflektie signaal , de detektie.

Het (versterkte) reflektiesignaal bestaat in principe uit een sinus,
die eerst in amplitude toeneemt en daarna weer afneemt (figuur 5).

signaal omhullende

fig,5 reflektiesignaal en zijn omhullende

Interessant van de reflektiesignalen is 6f het tijdstip waarop ze
beginnatpf het tijdstip waarop de maximale amplitude voorkomt.
Bepalend voor een bloedvatdiameter-meting is tenslotte het tijds
verschilTtussen twee reflekties. Om het tijdstip, waarop een reflek
tiepulstrein arriveert, te kunnen bepalen gaan we uit van de omhul
lende van het signaal. Om deze omhullende te bepalen zijn verschil
lende detektiemethoden en principes mogelijk:

1. Omhullende-detektie met behulp van een of twee diodes (de
klassieke wijze van detekteren)

2. Synchrone detektie met behulp van een sinus waarvan de
frekwentie gelijk is aan de resonantiefrekwentie van het
kri stal (en eventueel afvlakken?)

3. Kwadratering van het signaal (en eventueel afvlakken?)

4. Bepaling van de absolute waarde van het signaal (en ev~n

tueel afvlakken?)

ad1) Omhullende-detektie met behulp van diodes werd verworpen,
omdat bij deze detektor eisen aan de minimale grootte van het
te detekteren signaal gesteld worden, en het in voldoende mate
versterken van het signaal leverde problemen op (op zijn minst
een drempel). Bovendien zou deze detektor een puls afleveren
waarvan de "stijg" en "val"-tijden bepaald worden door de
gebruikte componenten, en deze componenten zouden aan de
gebruikte frekwentie van het kristal aangepast moeten worden.
Als doel was echter gesteld het ontwerpen van een schakeling
die geschikt was voor kri stallen van 1 tot 10 MHz, zonder
overbodige afregelknoppen. Bovendien maakt omhullende-detek
tie met diodes geen verschil tussen signaal en ruis, en levert

dus een ongevoeliger apparaat op dan synchrone detektie.
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ad2) Synchrone detektie leek me erg aantrekkelijk. Aan de ene kant
gevoelsmatig (hoe meer apriori-informatie je bij iets verwerkt,
hoe beter en gemakkelijker iets kan werken. Kennis omtrent
de "frekwentie" van de ontvangen pulstrein levert dus misschien
een betere detektor op als je van deze kennis gebruik maakt
zoals het geval is bij de synchrone detektor). Aan de andere
kant was deze detektor eenvoudig te bouwen omdat hij beschik
baar was in rC-vorm. Naast de omhullende levert de synchrone
detektor een component met als frekwentie de dubbele kristal
frekwentie , en deze zeer hoogfrekwente component leek gemak
kelijk weg te filteren. (2 sinWt sin(wt+lf) = cos cp - cos(2wt+<p)).

De synchrone detektor leek ook ideaal om twee reflektiepulsen
die zeer dicht bij elkaar lagen, nog te kunnen scheiden. De
synchrone detektor geeft namelijk het produkt van de amplitude
en de coscp, waarbij cp het faseverschil is tussen de ontvangen
"sinus" en de gegenereerde basissinus (gegenereerd ten behoe
ve van de zender en de synchrone detektor). Twee reflekties
zouden namelijk een verschillende faserelatie tot de basissinus
hebben en daardoor te scheiden zijn, terwijl het anders (mi s
schien) niet mogelijk was. In figuur 6 is getracht aan de hand
van het ontvangst signaal van twee reflektoren op een onderlinge
afstand van een halve golflengte gestyleerd te schetsen, wat het
resultaat zou zijn met respektievelijk omhullende detektie en
synchrone detektie. Het blijkt dat de uitspraak: "Er zijn twee
reflekties vlak achter elkaar" veel gemakkelijker is te doen
met de synchrone detektor, dan met de omhullende detektor.
Helaas is wel de met de synchrone detektor gemeten afstand
tussen de twee refleJctoren fout, namelijk 4 golflengtes in plaats
van 1 golflengte. (Dit komt overeen met een meetfout van
.06 mm / 6 MHz kristal).

1e reflektie --J1Jv- ~
1e +~ reflektie synchrone det •

• ~
bas is sinus

fig.6 verschil in signalen van omhullende en synchrone detektie
weggelaten is de tweede harmonische die ontstaat.

~
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Een belangrijke reden waarom synchrone detektie werd toege
past was ook, dat het daarmee mogelijk leek de stoorsignalen,
die afkomstig zijn van de dopplerflowmeter, op efficiënte wijze
te onderdrukken (een continue sinus geeft na detektie een
gelijkspanning, indien de frekwentie van de sinus ten behoeve
van de synchrone detektor overeenkomt met de resonantie
frekwentie van het kristal).
De nadelen van de synchrone detektor waren (en reden waarom
er uiteindelijk van werd afgestapt):

a) de omhullende-amplitude is :: cos'f ' en dus (bijna) nooit
maximaal in amplitude

b) het kristal beweegt meestal, zodat de afstand tussen het
kristal en de reflektievlakken voortdurend fluktueert.
De cosep varieert daardoor voortdurend van +1 naar -1
en dit levert een vreselijk onrustig, bibberend scoopbeeld
op. De vraag van prof. Mulders was of dat niet anders
kon.

ad3) Kwadratische detektie: bij nader inzien kon de bestaande
schakeling wel erg eenvoudig omgebouwd worden tot een
schakeling die het signaal kwadrateerde, namelijk door aan
het IC voor synchrone detektie in plaats van de continue
basissinus het te detekteren signaal aan te bieden. En deze
simpele ingreep leverde dan een schakeling op, die principieel
en praktisch hetztUde scheidend vermogen had als de synchrone
detektor, maar zonder de nadelen ervan omdat het signaal niet
langer afhankelijk was van de coscp. Bovendien leverde deze
detektor nog een bevoordeling op van de maximale amplitude
van het ontvangen reflektiesignaal , waardoor op de scoop
gemakkelijker te beoordelen waS waar de reflektie precies
was in plaats.

ad4) Absolute waarde detektie: deze methode is verwant aan de
vorige. Het nadeel is, dat de plaats van de reflektie niet zo
gemakkelijk te bepalen is als bij de kwadratische. Het voor
deel is echter dat een zwakke reflektie niet overdreven zwak
wordt weergegeven vergeleken met de andere reflekties.
Instrumentatie van absolute waarde detektie was echter niet
ZO simpel als kwadratische detektie.

De methodes 2,3 en 4 leveren allen een verontreiniging van de
omhullende van het reflektie signaal op met een frekwentie gelijk
aan de dubbele kristalresonantiefrekwentie.



-8R-

Gekozen is in eerste instantie voor de synchrone detektor. Deze
werd later op wel zeer eenvoudige wijze veranderd in een kwadra
ti sche detektor door aan het IC, in wezen bedoeld voor synchrone
detektie, in plaats van een continue sinus op de ingang - bedoeld
voor een continue sinus - eveneens het te detekteren signaal aan
te bieden. De versie met de kwadratische detektor is gegeven in
figuur 8.

Een opmerking moet nog gewijd worden aan het feit, waarom ik
voor de sinus van de synchrone detektor zonodig een "nette" sinus
wilde hebben van slechts enkele tientallen millivolts, in plaats
van - zoals gewoonlijk gedaan wordt - een blok van bijvoorbeeld
2VtoP, die ook zonder meer beschikbaar is uit een TTL-oscillator.
In figuur 7 is nog een keer de meetopstelling gegeven, maar nu met
een drietal bijzonder vervelende parasitaire capaciteiten.
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~--t synchrone
detektor

5MHz
r::=-.cE-S-"":;::;<I-==:;-=-=-==--==-==-==-==---' blok

- - -
I1 ----, r-
Il I1

I1 I1

I1 II

11 I
11

kristal
!I
/1

Cpar1
"

zender - - .c=-i. oscillator
1üMHz

A = centraal aardpunt
fig.7 meetopstelling met paracitaire capaciteiten.

De ontvangeringang is rechtstreeks verbonden met de zender; en op
de print van de zender bevinden zich delers die constant aan het
delen - dus schakelen - zijn en daarbij de nodige hoogfrekwente
storing produceren. Deze storing spreekt via allerlei parasitaire
capaciteiten over op de zenderuitgang. Om de ergste troep kwijt te
raken werden er al twee antiparallelle diodes in de zenderuitgang
aangebracht. Deze diodes verminderen weliswaar de overspraak
van de storing van de schakelende delers naar de ingang van de
ingangsversterker, maar nemen hem natuurlijk niet weg! Kies even
voor het gemak een kristalresonantiefrekwentie van 5 MHz. Stel:
de oscillator levert aan de synchrone detektor een blokspanning.
Deze blokspanning heeft een frekwentie van 5 MHz, maar bevat
tevens frekwentiekomponenten van 10 MHz (en hoger).

De oscillator levert een signaal van 10 MHz aan de zenderprint, en
dit signaal van 10 MHz spreekt rechtstreeks over op de ingang van
de voorversterker via Cpar 2,en ook indirekt via de zenderuitgang

(Cpar 1).
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Up de ingang spreekt bovendien nog over de frekwentiekomponent
van 10 MHz van het blokvormig signaal, dat de synchrone detektor
schakelt - en wel ten gevolge van Cpar 3.
Al met al komt er een fors signaal van 10 MHz op de ingang van de
voorversterker, dit wordt 400 maal versterkt en komt zodoende
400 maal versterkt op de ingang van de synchrone detektor. De
synchrone detektor vermenigvuldigt het ingangssignaal van 10 MHz
met (0. a.) 5 MHz, en op de uitgang verschijnt een fors signaal
van 5 MHz. En het van het kristal ontvangen signaal van 5 MI1:z
verzuipt in de storing!
Wégfilteren van de storing kan niet, omdat het gedetekteerde ont
vangstsignaal noodzakelijkerwijs frekwenties tot en met 5 MHz
moet bevatten om eHn zo kort mogelijke uitgangspuls te krijgen.

Een ander argument voor de keuze van een "nette" sinus van slechts
10 mV is het volgende:
zolang niemand mij een ideaal bandfilter geeft dat frekwenties tot
bijv. 9 MHz volledig doorlaat en frekwenties groter dan 9 MHz
met meer dan 100 dB verzwakt, prefereer ik toch het vermijden
van storing boven het wegfilteren. En daarom wil ik met een "nette"
sinus detekteren!

Na de cletektor wordt het gedetekteerde signaal versterkt met
behulp van een pA 733 tot een niveau dat voor verdere verwerking
geschikt kan zijn. (Er is geen poging gedaan om hogere ongewenste
harmonischen weg te filteren). Het elektronisch schema van de
detektor en de versterker is gegeven in figuur 8.



+15V

I
'-Û
o
I

..J.... -= cadv
-=cad=centrale aardpunt demodulator
..J....
-=cadv =centrale mrdpunt demodulatorversterKer

+15V~+7V
150 ...L 150 ..l..

.0SjJ .OSIJ

22k
10

9

1k 2 8
820

1k 3 7

4 6

22k
4k7

-

-='cadv . 5 jJ .051-1

~ 150 _T150 T .
-15V~-7V

fig.8 Elektronisch schemavan de kwadratische demodulator en de daarop volgende versterker.



-91-

6.6 Verdere verwerking van het gedetekteerde signaal.

In de periode waarin nog synchrone detektie werd toegepast, werd op
een gegeven moment een poging ondernomen om het gedetekteerde
signaal om te werken tot een net signaal, dat wil zeggen één puls
van vaste amplitude voor elke reflektie, om dan vervolgens de
afstand van twee reflekties automatisch te kunnen bepalen. Het
principeschema van deze poging is geschetst in figuur '3, de vorm
van het signaal zoals deze is en hoe ze moet worden is geschetst in
figuur 10.

gedemodule erd
signaal

si
dt

r;:.9 principeschema voor verdere verwerking van het signaal

---.JLfl_------JrUl'----------'n-----
~

fig. /0 a: signaal"vorm kristal, b: gewenste vorm na verwerking

De moeilijkheid bleek te zijn de hf-componenten van 10 MHz (5 MHz
kristallen) voldoende te onderdrukken, zodat ze niet (na de differen
tiator) de eigenlijke omhullende overheersten. De omhullende kwam
overeen met een "puls" van 2 rsec, de stoorkomponent met 10 MHz.
Na differentiatie komen de stoorko~onentenmet een grootteorde
20 maal versterkt terug, vergeleken met het eigenlijke signaal.
Het bleek dat de gebouwde schakeling pulsen genereerde op plaatsen
waar helemaal geen reflektiepulstrein was geweest. Verdere experi
menten wat betreft het verwerken van het gemoduleerde signaal
werden gestaakt omdat er nog genoeg ander belangrijker werk te
wachten lag, namelijk het verkorten van het ontvangen pulstreintje .
Aangezien dubbelpulssturing niet zóveel verbetering gaf, als door
Kooy werd gesuggereerà - en door mij gehoopt -, werd overgegaan
tot een theoretische benadering zoals Kooy deze pleegde.
(Zie hiervoor hoofdstuk 2, gevolgd door het ontwikkelen van een
eigen model in hoofdstuk 3).
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H.7 Meti ngen met de bloedvatdiameter-meter.

Metingen zijn verricht met een kristal met loodoxidelaraldite
backing en een kwadratische detektor en dubbelpulssturing •
Gemeten is het scheidend vermogen. In eerste instantie werden deze
metingen verricht aan twee stukken rubber van een weerballon, op
gespannen op een raamwerk. Het scheidend vermogen waS echter
kleiner dan .5 mm, zodat ik steeds problemen had met het feit dat de
rubber vliezen aan elkaar gingen kleven. Exakte metingen waren zo
doende eigenlijk niet mogelijk. Daarom werd overgestapt op een con
struktie zoals in figuur 1 is geschetst.

Eerst mat ik in ,;vater de afstand tussen twee perspexplaten (dikte
2.5 mm) op de scoop, indien de afstand tussen deze platen was inge
steld op 2.5 mm. Op de scoop bleek de afstand van de reflektiepuls ten
gevolge van de voor- en achterkant van de eerste perspexplaat (2.5 mm)
niet gelijk te zijn aan de afstand van de reflektiepulsen van de achter
kant 'Jen de voorkant van de tweede plaat (ook 2.5 mm) (zie figuur 2).
Na enige tijd bedacht ik dat dit volledig juist was, tenslotte is de
voortplantingssnelheid van het geluid in perspex (2600 mi sec) ongelijk
aan de voortplantingssnelheid in water (1 500 mi sec).

IJ van de eerste plaat

I kristal

fig. 1 twee perspexplaten van 2.5 mm dik bevinden zich OP
onderlinge afstand van 2.5 mm.

u,------....,u,----.",.------

fig.2 afstandsmeting van twee perspexplaten (dikte 2.5 mm) op een
afstand van 2.5 mrn van elkaar in water.
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In tweede instantie bracht ik de perspexplaten zO dicht mogelijk naar
elkaar toe en bepaalde die afstand van de platen, waarbij op de scoop
nog net de reflektiepuls van de voorkant van de tweede plaat te schei
den was van de reflektiepuls van de achterkant van de eerste plaat.
Deze afstand bleek, zowel volgens de scoop, als volgens metingen met
een voelermaat gelijk te zijn aan .3 mrn; dit is twee golflengtes in wa
ter. Het resultaat van deze laatste meting is gegeven in figuur 3.
Tenslotte zei. vermeld, dat het me geen enkele moeite kostte om de dia
meter te bepalen van een latex slangetje van 5 mm diameter in water.

achter voorwand 2e plaatr-.3mm"4
voorwand 1e plaat

~

1 psec

1mmIi-----...................----.....

I

---" - begrenzing in voorversterker
t ..

fig.3 verwerkt signaal van een reflektie ten gevolge van twee
perspexplaten (dikte 2.5 mm) op een afstand van ca ••3 mm.
(dubbelpulssturing en kwadratische detektie)
C\= akoestische golflengte in water).
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1-1.8 Jvletingen aan kristallen.

8.1 Bepaling van de impedantiekarakteristiek van kristallen en kort
gesloten kabels.

Op het moment dat er een computermodel voor de ingangsimpedantie
van het kristal was gerealiseerd, ontstond de wens dit model te
verifiëren aan de hand van werkelijke meetresultaten van kristallen.
Aanvankelijk werd hiervoor gegrepen naar metingen die reeds
eerder door anderen verricht waren, en die me door de heer Roevros
ter beschikking werden gesteld. In figuur 1 is een dergelijke grafiek
gegeven.
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fig.1 polair diagram kri stalopnemer van de heer Roevros.
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In het algemeen geldt, dat men voor de overdracht van een zo kort
mogelijke puls een overdrachtsysteem moet hebben dat tot zo hoog
mogelijke frekwenties een "goede" overdracht heeft. Aangezien ik
streefde naar een zo kort mogelijke elektrische reflektiepulstrein,
voelde ik me genoodzaakt om ook metingen te verrichten die hoger
gingen dan de kristalresonantiefrekwentie .

Even boven de kristalresonantiefrekwentie werd ik geconfronteerd
met een tweede resonantiepiek, hoger dan de eigenlijke resonantie
piek van het kristal (zie figuur 2, admitantie diagram). Ná deze
vreemde resonantiepiek was bij de derde harmonische een zwakke
resonantiepiek te vinden, die in tegenstelling tot de eerste resonan
tiepiek eerst laag (parallel-resonantie) en daarna hoog (serie-reso
nantie) was.

'.,

1(,

i -3
11Y) x 10 mho.

~

"""O',.

r
1

r,! v' ,j

f(MHz)
----~

fig-. 2 admitantie als funktie van de frekwentie (ter illustratie tekst)
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Het was mij heel gauw duidelijk dat de eerste n~sonantiepiek afkom
stig moest zijn van een of andere para sitaire zelfinduktie in serie
met het kristal. Om de invloed van de aansluitdraad te bepalen werd
de volgende serie metingen uitgevoerd met de meetopstelling van
figuur 3 met VA = 100 mV. (Metingen zijn boven een zekere (onbekende)
frekwentie onjuist ten gevolge van parasitaire capaciteiten en zelf
indukties, bijv: zelfinduktie van 10 ohm weerstand).

1:1

Oistal
fig.3 meetopstelling voor impedanti emetingen aan het kri stal en

aansluitkabels.

A) kristal met 9 cm coaxkabel, en 2 maal 7 cm koperdraad (0.10 mm)
13) idem als A), maar het kristal is vervangen door een kortsluiting
C) kortsluiting van de 9 cm coaxkabel
D) kortsluiting van coaxkabel en plug, totale lengte plug+coaxkabel 2 cm
E) kortsluiting in plug zelf door middenpen rechtstreeks in de plug te

solderen
[0') kristal met 2 cm coaxkabel (kortsluiting van situatie D vervangen

door kristal

De resultaten van de kortsluitmetingen zijn in figuur 4 gegeven, de
resultaten van A en F in figuur 5. (De meting E is gedaan om inzicht
te krijgen van de invloed van de zelfinduktie die noodzakelijkerwijze
door de meetopstelling werd geintroduceerd).

- •- •_.echte kortsluiti ng

korisluiti ng na de
plug

--- 9 cm coaxkabel

()-----Og cm coax+b<7cm
koperdraad .1 mm
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F (Mbz1. . ~ . . . . .

1 4 ;) 6 7 8 910 20 30
ladmitantiel van kortgesloten kabels zoals gebruikt bij de
kri stallen.

.00·

fig .4
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Uit figuur 4 blijkt duidelijk dat een extra coaxkabel van 9 - 2 = 7 cm
en twee aanslui tdraden van 7 cm koperdraad ( .1 mm) een zelfinduktie
vormen, die voornamelijk veroorzaakt wordt door de koperdraad
zoals blijkt uit vergelijking van de krommen B en C.

Uit figuur 5 blijkt de invloed van deze zelfindukties • Bij mijn kristal
van 6,6 MHz is de parasitaire resonantiefrekwentie:

a. met 9 cm coaxkabel en 2 maal 7 cm koperdraad 0.1 rnm: 11 MHz
b. met 2 cm coaxkabel: 29 MHz
c. uit een meting van de heer Hoevros bleek een parasiraire

resonantiefrekwentie van 7 MHz (5.5 MHz kri stal)(onbekend
i s de lengte van het koperdraad en de dikte ervan).

Uit figuur 5 blijkt eveneens, dat onder de parasitaire resonantie
frekwentie ten gevolge van de parasiraire zelfinduktie het kristal
eerst serie-resonantie en daarna pas parallel-resonantie vertoont,
en boven de "parasitaire" resonantiefrekwentie eerst 'parallel 'L en
daarna "serie'Lresonantie optreedt. En hoe dat kwam was me een
groot raadsel.

Uit een nadere beschouwing van de eerste resonantiepieken in figuur
5 blijkt, dat de parasitaire zelfinduktie het punt van serieresonantie
verschuift naar lagere frekwenties. (Dit klopt met de verwachtingen.
Het kristal is namelijk voor de serie-resonantie te beschouwen als
een serieschakeling van een L en een C. De L wordt groter, dus
W = 1/ \.fLC wordt kleiner). .

res ~.

8.2 Verklaring van het omkeereffekt.

Om te achterhalen, waarom de resonantiepieken van maximale en
minimale IYI voorbij de parasitaire resonantie ineens van volgorde
verwisselden (zogenaamd "omkeereffekt") heb ik alle mogelijke
pogingen gedaan om dit te begrijpen aan de hand van kristal-modellen
en aan de hand van formules. Al deze pogingen strandden op dermate
uitgebreide formules dat met berekeningen geen enkel resultaat
behaald werd. Indien genoeg verwaarlozingen gedaan werden om de
formules inzichtelijk te maken, was het "omkeereHekt" voorbij de
resonantiefrekwentie ook verdwenen. Het computermodel vertoonde
echter dezelfde omkering als de prakti sche metingen! Verdwijnen
van het "omkeereffekt" kon dus alleen te wijten zijn aan te veel
verwaarlozingen bij de berekeningen.

Op een goede ochtend werd ik wakker met het heldere idee om in
plaats van het "modulus van het admitantie diagram" eens het polaire
diagram te bekijken. Toevallig beschikte ik niet over een volledige
reeks metingen van de admitantie, maar wel van de impedantie, maar
in het impedantie diagram zal ook de omkering van eerst" serie"- ,
dan "parallel "-resonantie optreden. In figuur 6 zijn de polaire
diagrammen geschetst, met ernaast het impedantie diagram voor het
betreffende frekwentiegebied •
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a) het gebeuren rond de resonantiefrekwentie
b) het gebeuren rond de resonantiefrekwentie
c) het gebeuren rond de resonantiefrekwentie

Het impedantie diagram is uit het polaire diagram af te leiden door
de afstand van elk punt van de kromme te bepalen tot de oorsprong.
We zien nu direkt:

figuur 6a De cirkel wordt in de richting van de klok doorlopen.
Vertrekkend vanaf punt A in figuur 6a zien we dat de
afstand tot de oorsprong steeds kleiner wordt, bij C (fo )
gaat de kromme door de horizontale as (minimale impedantie,
serie-resonantie punt). De impedantie neemt toe met toene
mende frekwentie, om in punt D een maximum te vertonen
(maximale impedantie, parallel-resonantie). Vervolgens
neemt de impedantie weer af in de richting van punt E.

figuur 6b In deze figuur zien we de impedantiecirkel rond 3 f o •
Uitgaande van punt F zien we dat de impedantie in eerste
instantie afneemt (minimum in G), om vervolgens met toene
mende frekwentie weer toe te nemen tot het maximum in H
(niet op '3 fo)' Daarna neemt de impedantie weer af.

Er treedt nu resonantie op van de parasitaire zelfinduktie van de
aansluitkabel en de capaciteit van het kristal. Dij deze resonantie
frekwentie snijdt de kromme de bori zontale as in het punt K (voor f par).
De waarde van de impedantie is nu zeer klein.

figuur 6c Rond de 5 f o bevindt de cirkel zich in het eerste kwadrant.
Dit klopt. Ben "resonantiekring" (bestaande uit Lpar en
Co) gedraagt zich onder de resonantiefrekwentie ( f par)
capacitief, boven fpar induktief.
Volgen we nu weer de impedantie vanaf punt L, dan zien we
dat de afstand tot de oorsprong aanvankelijk toeneemt, in
punt M zijn maximum bereikt, in punt Neen minimum, en
dat vervolgens de impedanti e weer toneemt. (Let op het
punt op de kromme waarbij de frekwentie 5 fa is, dit is
n6ch het punt van maximale, n6ch dat van minimale impedan
tie) •

Het eens ZO g-rote probleem - waarom voor frekwfmties hoger dan de
parasitaire resonantiefrekwentie er eerst "parallel"- en dan pas
"serie"-resonantie komt is dus simpel te verklaren met behulp van
het polaire diagram.
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H.9 Conclusies en aanbevelingen.

9.1 Conclusie.

De opdracht, de diameterbepaling van een hloedvat onder de huid,is
gren enkele keer gerealiseerd. Wel werden in vitro "dikte"metingen
gereali seerd van twee planparallelle platen op een onderlinge afstand
van slechts O. } mm.
De grootste bottleneck i s waarschijnlijk het feit dat de ultrageluid-
bundel: a) te groot in diameter is

'b) te sterk divergeert

ITet resultaat van meting met een te hrede bundel is in een simpel
geval geschetst in figuur 1 •

fi g. 1a een groot kri stal is
beschouwd alsof het
uit drie afzonderlijke
kristallen bestaat,
die elk een eigen meet
gebied bestrijken.

I __.....fL1\J\ _

II

III f\.lV\ _
---.L...

':. 1b door de kri stallen I, Il
en III ontvangen reflek
tiepulstrein in de
situatie van fig. la

Voor het gemak is het kristal gesplitst in drie deelkristallen. Van
elk kristal is het ontvangen signaalgeschetst iu figuur 1b.
Als we de drie signalen bij elkaar opgeteld denken, dan zal het dui
delijk zijn dat het onmogelijk is met een opstelling zoals in figuur 1a
een bloedvatdiameterbepaling te doen. Alleen indien uitgegaan wordt
van een zeer smalle, niet divergerende akoestische bundel, zoals
van kristal Il in figuur 1a, dan is het wél mogelijk bloedvatdiameter
metingen te doen.
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9.2 A anbeveli ngen .

Langs twee wegen kan een oplossing gezocht worden om, Uitgil"~ "Ie
van een meet situatie zoals in figuur 1a geschetst, een bloedva L··

diameterbepaling te doen.
A) Gepoogd kan worden om te komen tot. een :;>;eer slliallc, niet

divergerende bundel. Dit vereist een diepgaand onderzoek
omtrent de akoestische bundel zoals die wordt uitgestraald,
en onderzoek naar methodes om deze bundel te verbeteren.
Gesteld kan worden dat het gerealiseerde scheidend vermogen
van .3 mm met een loodoxide/araldite backing voldoende zal
zijn bij een bundeldiameter van bijvoorbeeld minder dan 1 mm.

B) Het is mogelijk de oplossing voor de bepaling van de bloedvat
diameter te zoeken in een diameter-meter die gebruik maakt
van het doppiereffekt dat wordt veroorzaakt door de bloed
stroom. Het bloedvat onderscheidt zich akoesti sch gezien nl.
van zijn omgeving door het feit dat daar deeltjes-snelheden
voorkomen die niet (bijna) nul zijn.
Het grote probleem van een dopplerflowmeter is echter het
meten van zeer geringe snelheden - in principe is het nl. de
bedoeling loodrecht op het bloedvat te meten en vanuit die
richting gezien is de bloedsnelheid nul.

Voor een bloedvatdiameter-bepaling van de aorta kan misschien het
beste een oplossing gezocht worden met behulp van het doppiereffekt ,
aangezien in de aorta een zeer turbulente bloedstroom is, zodat daar
wel degelijk snelheden zijn die loodrecht op het bloedvat zijn gericht.
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Bijlage 1 •

Computerprogramma met waarden zoals gebruikt bij de 41 e run voor de berekening van de ingangsimpedantie
(Hier van 5 975000 Hz tot 6050000 Hz in stappen van 10000 Hz).

COMPILE E / ERB / SCHRODER / TEST WITH BEATHE
"FILE" PRINT (KIND=PRINT ER)
PROCESS TIME=60
DATA
SET LIBRARY

"BEGIN"
FILE PRINT;
"REAL"DELTAKR, DELTAW, H, VKRISTAL, VWATER, DIKTE, AFSTAND, PI, OMNULKR,
OMEGA, HA,PHI, REL, OMNULW, OPPVLMM, EPSH., SMKR, DELTAEL;
"INTEGER"K, AANTALK, STAP;
"COMPLEX" ZO, Z1, Z2, PZ, PD, ZR, HO, 0, ZB, ZEL, NOEMH, NOEMNH, ZKRR, ZKRNR, NOEMER,
TELLER, REFL, WERK, CO, LPAR;

I.....
o
+:-
I



L PAR:= COI\.l (32@-9,
-32@-9 T AN ~ 0..020) );
H:= 0.210@10;
Z2:= COM (300@5,0);
Z1:= COM (15~5,0);

ZB:= CC\1 (15@5,0);
DELTAEL:= 0.0255;
DELTAKR:= 0.00600;
DELTAW:= 0;
EPSR:= 720
OPPVLMM:= 45 ;
SMRK:= 7. 75@3;
VKRISTAL:= 4360;
VWATER:= 1481 ;

DIKTE:= 3.300@-4;
AFSTAI\TD:= .02;

n:= 3.141592653589793;

parasitaire zelfinduktie

kristalconstante h
mechanische karakteristieke impedantie van de reflektor
mechanische karakteristieke impedantie van het medium waarin
de reflektor zich bevindt
mechanische karakteristieke impedantie van de backing van het kristal
elektrische verlieshoek van het kristal (in kg/m seJ)
mechanische verlieshoek van het kristal (in kg/m sec!)
mechanische verlieshoek water (in kg/m seet)

van het kri stal
oppervlakte van het kristalplaatje (in mm 2)
soortelijke massa van het kristal (in kg/m 3)
geluidssnelheid in het kristallichaam (in m/ sec)
geluid ssnelheid in water (in m/ sec)

dikte van het kristallichaam (in meters)
afstand van de reflektor tot het kristal (in meters)

I-o
'-.J1
I

ZO:= COM ( (S~lKR xVKRIST AL), 0); berekening van Zo aan de hand van het vorige gegevens
CO:=
COM ( (8.854@-12) xEPSR /CWVLMMx(@-6)/DIKTE,
- ((8.854@-12)xEPSR xOPVLMMx(@-6)/DIKTE)XTAN (DELTA8L));

OMNULKH:= VKRISTAL x PI/DIKTE;
OMNULW:= VWAT EH. xPI/AFSTAND;
AANTALK:= 4000/STAP;



STA P:= 10000;
"F OR" K:= 5 975 000 "STEP" ST A P "UNTIL" 6 050 000 "D 0"
"BEGIN"
OMEGA:= (2 x PI) x K;
0:= COM (0, OMEGA);
PZ:= COM (DELT AKR x (OMEGA/OMNULKR)xx 2.5, PIxOMEGA/OMNULKR);
PD:= COM (DELTAW, PIxOMEGA/OMNULW);
HA:= Hxft!(OMEGAxOMEGAxOPVLMMx(@-6));
ZR:= MULC (DIVC (ADDC (MULC (Z1, SINHC (PU) ), MULC (Z2, COSHC (PD) ) ),

ADDC (MULC (Z1, COSHC (PD) ), MULC (Z2, SINHC (PIJ) ) ) ), Z1;
ZEL:= ADDC (DIVC (1, MULC (0, CO) ), ADDC (REL, MULC (O,LPAR) ) );
NOEMR:= DIVC (ADDC (MULC (2, MULC, (ZO, SUBC (COSHC (F'Z), 1) ) ),

MULC (ADDC (ZR, ZB) ), SINHC (PZ) ) ),
ADDC (MULC (ADDC (MULC (ZO, ZO), MULC (ZR, ZB) ), SINHC (PZ) ),

MULC (ZO, MULC (ADDC (ZR, ZB), COSHC (PZ) ) ) ) );
NOEMNR:= DIVC (ADDC (MULC (2, MULC (ZO, SUBC (COSHC (PZ), 1) ) ),

MULC (ADDC (Z1, ZB), SINHC (PZ) ) ),
ADDC (MULC (ADDC (MULC (ZO, ZO), MULC (Z1, ZB) ), SINI-IC (PZ) ),

MULC (ZO, MULC (ADDC (Z1, ZB), COSHC (PZ) ) ) ) );
ZKRR:= MULC (HA, NOEMR);
ZKRNR:== MULC (HA, NOEMNR);
T ELLER:= sunc (ZKRNR, ZKRR);
NOEMER:= MULC (ADDC (ZEL, ZKRNR), ADDC (ZEL,ZKRR) );
REFL:= UIVC (TELLER, NOEMER);
WRIT E (PRINT), 15 , K);
WERK:=
DIVC (1, ADDC (ZEI" ZKRR) );
WIUTE (PRINT, E 17.10, X2, "J", E 17.10, X 10, "PHI=", X1, E 17.10,
HE (WERK), IM (WERK), MOD (WERK), ARG (WERK) 180/PI);
WRITE(PRINT, F16.3 ,OMEGA/(2PI(10 6)));
WRIT E(PRINT S PACE (1) );
"END" ;
WRIT.E (PRINT, F 16.3 , TIME (2) /60;
".END"
"E l\iTI " •

I
.......
o
0'
I
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l3ijlage 2.

i\laximaal toelaatbaar akoestisch ingestraald vermogen.

V óór het ontwerpen van een zender heb ik mij eerst bezig gehouden
met de vraag, hoe groot het maximaal toegestane akoestisch inge
straalde vermogen zou mogen zijn. Aangezien ik me toen niet al te
veel in dit probleem wilde verdiepen, informeerde ik naar de grootte
van de spanning die bij de dopplerflowmeter op het kristal werd ge
zet. De informatie die ik toen kreeg, was dat normaal 10 V gebruikt
werd, en dat de heer Sjabini ooit een week met een hogere spanning
had gewerkt en daar een pijnlijke pols aan had overgehouden (hij mat
op zijn eigen pols). Voor de veiligheid heb ik zodoende een maximale
spanning van 15 V (of minder, naar keuze) gebruikt, niet wetend of
voor korte akoestische pulsen hogere waarden toegestaan zouden
zijn dan bij continue akoesti sche signalen, of niet.
Ook stelde ik de eis, dat de maximale spanning die - door wat voor
storing in de schakeling of opnemer dan ook - op de patient zou kun
nen komen, onder de 48 V zou blijven (Deze 48 V zijn afgeleid uit het
feit, dat dit bij veiligheidskeuringen de grens is waaronder geen aar
ding of dubbele isolatie van boormachines meer nodig is. Blijkbaar
wordt een spanning van 48 Vals onschadelijk beschouwd, indien ze
over twee willekeurige punten van het lichaam komen te staan). (D e
maximale spanningen die in het gehele apparaat voorkomen zijn
ca. 15 V, zodat aan deze eis wordt voldaan - mits er geen sluiting
optreedt tussen de primaire en de secundaire van de nettrafo.).

Het biologisch effekt van ultrageluid i s volgens W~LLS (8) afhanke
lijk van een aantal physische parameters:

a) frekwentie (meestal wordt een frekwentie gebruikt van 1-10 MHz)
b) de "piek "waarde van de geluidsbundel in de tijd en in de ruimte.
t) de totale tijd en ook de verdeling over die tijd van het ingestraal

de ultrageluid. Men kent o. a. continue bestraling (van belang
grootte en duur van het signaal) en bestraling met gepulsd ultra
geluid (van belang grootte en duur van de puls, interval tussen de
pulsen en de totale hoeveelheid toegediend ultrageluid.).

Ultrageluid kan bij instraling in levende organismen op diverse ma
nieren schade berokkenen, o. a. door thermische en mechanische
effekten.

Thermisch effekt:
Bij bestraling van weefsels met ultrageluid treedt absorptie op van
dit geluid door het weefsel. Bij frekwenties in het megahertzgebied
is de absorptie in weefsel ca. 1 dB/cm.MHz (in bloed veel lager, in
bot veel hoger). D oor deze absorptie treedt een temperatuur stijgin (oi'

op in het aan ultrageluid blootgestelde weefsel. Bij een temperatuur-
stijging van 5 0 K treedt nog geen beschadiging op van zoogdierweefsel
indien de bestraalde massa niet te groot is (een temperatuurstijging
van 100 K is in sommige gevallen ook nog toelaatbaar).
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1vlechanisch effekt:
Voor het thermische effekt is de gemiddelde intensiteit van het ultra
geluid van belang, voor het mechanisch effekt de piekwaarde. Een
kortstondig (20 usec), zeer sterk ultrageluid veroorzaakt o.a.
1) de stralingsdruk , waaronder de macromoleculen kunnen breken en
veranderingen in de interne celstruktuur ontstaan.
2) cavitatie, die schokgclven doet ontstaan (voornamelijk bij lagere
frekwenties dan 1MT1:z).

In figuur 3 is door Wells uit'literatuurgegevens samengevat met welk
vermogen en met welke tijdsduur men mag bestralen zonder schade in
de bestraalde weefsels aan te richten. De gegevens berusten op be
stralingen met frekwenties tussen 0.8 en 6 Ml1z en er wordt géén ver
schil gemaakt tussen continu ultrageluid en gepulsd ultrageluid!
Duidelijk blijkt dat de, bij dopplerflowmeter gebruikelijke
1 à 10 Watt/cm2 (PERI{ üNEA U (2) ) toch wel aan de hoge kant is.

10

ON
INTENSITY, 1
Wcm- 2

0·1

"SAFE"

0·01 180

0.001 L..-__....--L ---L .L..__---....l ---L .L..__---.J

0·01 0'1 10 10 2 10 3 10 4 10 5

ON-TIME,s
lmlnÁ

Fig.1 . Best estimate of 'safe' and potentlally hazardous conditions of ultrasoniç irra
dia tion.
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Op "lIet Instrument" \vist ik een boekje te bemachtigen van de
firma Ultrasc)n te !\1aurik, uitgegeven ter gelegenheid van hun
25-jarig jubileum. De titel van het boekje is: "Inleiding tot
Ultrageluidtherapie" .Hierin worden eisen beschreven omtrent
het toelaatbare bij ~ltratherapie. Er volgt een beknopte sa
menvatting van dit boekje voorzover het betrekking heeft op
de maximaal toelaatbare dosis ultrageluid. De tekst is
veehl.l letterlijk overgenomen en was niet altijd exakt gefor
muleerd. of wetenschappelijk verantwoord.

1) Bij ultrageluidtherapie wordt gebruik gemaakt van een fre
kwentie van 1 MHz. De grootte van de "behandelkop" , dus
de grootte van het stralingsveld, is of 2 cm2 of 5 cm2 , de di
vergentie van de bundel respectievelijk 100 en 4 0 •

2) De gebruikte energiedichtheden zijn 0.2,0.5, 1, 2 of 3 W/cm2 •
Het is mogelijk 6f continu geluid in te stralen, 6f met dutycy
clus van 20% of 10% (100 pulsen per sekonde.).
De behandeltijd varieert van 5 - 15 minuten dagelijks of om de
dag, waarbij intermitterend bestraald wordt.

3) Snelheid, dichtheid, weerstand:
De karakteristieke weerstand welke ultrageluid ondervindt in
een medium is het produkt van de "optische" dichtheid van het
weefsel en de voortplantingssnelheid. De optische dichtheid
van het lichaamsweefsel is 1.07 vergeleken met water. De voort
plantingssnelheid in spierweefsel is ca. 1 500 m/sec,
Z f I = 160000 kg/m2 sec. De dichtheid varieert sterk per
s;o~~ ~~efsel: ossaal weefsel is het dichtst, daarna volgen:
periost, pezen, ligamenten en vervolgens vet- en bindweefsel.

4) Absorptie:
Wet van Grotthus-Draper: straling heeft alleen effekt wanneer ze
in het medium wordt geabsorbeerd. Het blijkt dat ultrageluid in
spierweefsel twee maal beter wordt geabsorbeerd dan in vetweef
sel, dit in tegenstelling met diathermie. De absorptie in water
is, vergeleken met die in lichaamsweefsel, praktisch nihil
(water is dus een goede tussenstof!). De penetratie van het ul
trageluid in weefsels verloopt lineair en is omgekeerd evenredig
un de frekwentie. Absorptie in spier- en vetweefsel neemt li
neair met de frekwentie toe, maar in beenweefsel neemt de ab
absorptie toe met het kwadraat van de frekwentie. In botweefsel
vindt dus een zeer grote absorptie plaats. De frekwentie van
1 MHz wordt in de ultrason therapie het meest gebruikt en geeft
het beste effekt.

5) Halfwaardediepte:
De halfwaardediepte bedraagt voor de meeste zachte weefsels
5 cm bij een frekwentie van 1 MHz. Wanneer men dus een pene
tratie beoogt. van 10 cm, waarbij de oppervlakte-intensiteit
2 Watt/cm2 is, dan zal de energie daar ter plaatse slechts
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één vierde van de beginwaarde bedragen (dus 0.5 W/cm2).

6) Thermisch effekt:
Hoe groter de energiedichtheid en de tijdsduur van de ultrageluid
emissie in het weefsel, hoe sterker de warmtewerking is, speciaal
op het grensvlak bot/week weefsel. De stijging in temperatuur is
recht evenredig met de input en tijdsduur en omgekeerd evenredig
met de dikte van het weefsel. Warmte-ontwikkeling is afhankelijk van
de soort weefsel.(zijn karakteristieke weerstand en de absorptie er
in) en de frekwentie van de geluidsbundel. Vet wordt zonder grote
warmteverliezen gepasseerd en het grootste gedeelte van de energie
wordt in de spieren geabsorbeerd. Het spierweefsel wordt ongeveer
twee maal zo sterk doorwarmd als het vetweefsel. Het thermisch ef
fekt van ultrageluid wordt door sommige onderzoekers van onderge
schikt belang geacht.
Bij weefselverwarming moet men rekening houden met het koelend ef
fekt van de bloedstroom. De bloedstroom neemt pas beduidend toe bij
een intensiteit groter dan 2 W/cm2 • Bij een intensiteit van 2 W/cm2

treedt vasodilatatie slechts in enkele weefsels op, bij 3 W/cm2 in bij
na alle weefsels. Warmte wordt vooral opgewekt in botten, spieren,
pezen, zenuwen en op de grenslagen van twee verschillende weefsels.
Om thermische stuwingen te voorkomen mag de stationaire behande
lingsmethode slechts worden toegepast met ultrageluid in pulsvorm

J
of

met maximaal 0.5 W/cm2 in continuvorm.
De keuze van de energiedichtheid wordt bepaald door de indicatie en
de lokalisatie van de aandoening. In het algemeen worden met energie
dichtheden tot 0.5 W/cm2 de beste resultaten verkregen. Indien diep
liggende processen behandeld worden, zoals bijvoorbeeld bij de cox
arthrosis, wordt de energiedichtheid verhoogd tot ca. 1.5 W/cm2 •
Myalgioon en myogelosen worden behandeld met hoge energieeenheden
van 1 .5 tot 3 W/cm2 • De tijdsduur van de afzonderlijke zittingen is
afhankelijk van de grootte van het te behandelen huidveld • Korte be
handelingen van 3 tot 6 minuten worden aanbevolen.

7) Mogelijke weefselbeschadigingen ten gevolge van ultrageluid.
a. thermische effekten
Bender, Herrick en Krusen (1) hebben bij experimenteel onderzoek
op onder narcose gebrachte honden aangetoond, dat bij stationaire
bestraliD~van de poten, gedurende twee minuten met een energie
dichtheid van 2 W/cm 2 in het binnenste laagj~ van het bot een tem
peratuurstijging ontstaat van maar liefst 43.75 Co. Een zelfde op
stelling werd toegepast bij experimenten door Buchtala (2).
Bij het onderzoek van Bender e.a. (1) bleek dat onder dezelfde om
standigheden de temperatuurstijging bij toepass~ngVan ultrageluid in
impulsvorm, impulsverhouding 1/10, slechts 6.50 C bedroeg.

Buchtala (2) heeft als een der eersten necrosen van het bot en ander
weefsel veroorzaakt, door poten van, onder narcose gebrachte, hon
den met hoge energiedichtheden ultrageluid in continuvorm, stationair
te bestralen.
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Uit deze experimenten werden conclusies met betrekking tot het
menselijk organisme getrokken, zonder dat daarbij het verschil in
bestraalde massa en de toegepaste behandelingsmethode en dosering
op de juiste wijze geinterpreteerd werd. Aangezien de door Buchtala
veroorzaakte schade, bij het onderzoek van Bender e. a. ni et kon
worden gereproduceerd bij toepassing van ultrageluid in impulsvorm,
werd aangetoond, dat necrosevorming veroorzaakt wordt door ther
mische effekten. Deze treden allereerst op op het grensvlak bot/
week weefsel, hetwelk gevormd wordt door het zeer warmtegevoelige
periost, zodat bij een te hoge dosering alleerst een pijnlijke prikke
ling van het periost optreedt. De intensiteit welke bij niet sensibel
gestoorde patienten geen pijngevoelens oproept, kan als afdoend cri
terium voor een niet te hoge energiedichtheid bij therapeutische ap
plicatieworden beschouwd.

b. cavitatie
Cavitatie is het ontstaan en het weer abrupt verdwijnen van gasbel
letjes in vloeistoffen (ook bloed en weefsel) door grote drukverschil
len in de vloeistof. De vraag, of behalve schade door thermische
overbelasting, celbeschadiging, ten gevolge van cavitatie in het weef
sel, bij toepassing van therapeutische dosering, zou kunnen ontstaan,
kan door het onderzoek van Lehmann en Herrick (3) ontkennend wor
den beantwoord.

Bij ultrageluid van meer dan 4.8 W/cm2 treedt cavitatie op. (Lehmann
en Herrick (3) ).

Bij 3 W/cm2 en hoger verstuift water op het trillingsvlak, dit is dus
een grove meetmethode om te bepalen of 3 W/cm 2 wordt overschreden.

Het groter worden van de gasbelletjes kost tijd; als de duur van een
ultrageluidpuls kleiner i s dan 100 msec, dan kan er geen cavitatie op
treden. Bij de pulserende vorm van ultrageluid is de pulsduur slechts
0.5-5 msec.

c. genbeschadiging
In vergelijkend onderzoek van ultrageluid en röntgenbestraling kon
door Buchtala (2) worden bewezen dat met ultrageluid, in wat voor
hoge dosering dan ook, geen zogenaamde genbeschadiging veroorzaakt
kan worden. Dit feit kon ook door de histo-pathologische onderzoe
kingen van Gloggengiesser bewezen worden.

d. gegevens uit de praktijk van de ultrageluidtherapie
Wulff (4) publiceerde het resultaat van een in 1953 gehouden enquete,
ingesteld door de Wetenschappelijke Vereniging voor Ultrageluid,
waaraan 291 artsen en specialisten, voorts 29 universiteits- en ande
re klinieken deelnamen. Gezamenlijk werden ca. 120000 ziektege
schiedf.Jlissen gemeld. Geen der deelnemers clDnstateerde schade; wel
werd door enkele deelnemers over bijwerkingen, zoals vermoeidheid,
duizeligheid en onpasselijkheid, bericht.
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Als men te lange series behandelingen met ultrageluid geeft, kan dit
een vermindering van de hoeveelheid erythrocyten en leukocyten tot
gevolg hebben, welke gepaard gaat met gewichtsverlies etc.
De hersenen, ogen en klieren mogen niet blootgesteld worden aan ul
trageluid. Het hart kan men veiligheidshalve ook beter niet in de be
handeling betrekken. Patienten met een hartafwijking moet men niet
behandelen met ultrageluid in de buurt van het hart of het ganglion
stellatum, omdat dit angina pectoris kan veroorzaken. Als men bij
hartpatienten andere aandoeningen wil behandelen, moet men dit met
grote voorzichtigheid doen.
Tenslotte kan nog worden bericht, dat geen enkele schadeclaim bij
een verzekeringsmaatschappij werd ingediend voor schade, welke met
ultrageluid veroorzaakt zou zijn.

e. conclusie
Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat bij de huidige, in de
ultrageluidtherapie gebruikelijke dosering met gebruikmaking van
goede apparatuur en bij juiste indicatiestelling, geen schade gevreesd
behoefd te worden.
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Bijlage 3.

ad H. 2.2

Bij het denkmodel moet aangetekend worden, dat een volledige
afleiding van de formule (2.2.2) te vinden is in de literatuur
FILIPCZYNSKI (6) formule 20. ( In dit artikel wordt verwezen naar
een ander artikel van FILIPCZYNSKI (13), waarin kwartstransducers
besproken worden met staal en aluminium backing. Dit lijkt op de
backing van een PXE-') kristal met een zinkstaaf (H. 2.6) ).
Uit FILIPCZYNSKI (6) blijkt eveneens dat een zeer dunne overgang
van het kristal naar de zinkstaaf (1/200 golflengte dik) reeds
ernstige verstoringen zou geven in de elektrische frekwentiekarak
teristiek (Filipczynski (6), figuur 2), zodat duidelijk blijkt dat het
zeer zinvol is eerst "experimenten" te doen met een computermodel,
en daarna te pogen de "computerexperimenten" om te zetten in prak
tischeexperimenten om te voorkomen dat artefakten (de lijmovergang
kristal-zinkstaaf bijv) de resultaten van de experimenten overheersen.

ad H. 2.3

Voor het speciale geval, dat zich een verliesvrij kristal in vacuum
bevindt ( Zl =0 en Z2=0 ) kunnen we eenvoudig bewijzen wat de
uitgangss panning van het kristal is, indien het kristal op t=O wordt
aangestoten met een mechanische diracstoot op een van zijn mecha
nische poorten. Dit bew ijs kan zowel gevoelsmatig gegeven worden,
als zuiver wiskundig.

A) Gevoelsmatig vanuit het denkmodel:
De krachtdiracstoot wordt gegeven op de voorwand. Deze akoes
tisc he diracstoot dringt het kristal binnen, loopt naar de ac hter
wand en wordt daar volledig gereflekteerd, loopt naar de voor
wand en wordt daar volledig gereflekteerd, etc.
Zowel op de voorwand als op de achterwand geeft het kristal een
"elektrische spanning je.uV(t)" af. Om te komen tot de spanning V(t)
moet het signaal j uN(t) geintegreerd worden. Het resultaat is
een sin wot , waarbij Wo afhangt van de dikte van het kristal en
de voortplantingssnelheid van de diracstoot in het kristal.

B) Wiskundig:
Uit 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 is af te leiden dat, indien Zl = Zb= 0
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Eenvoudig- is nu te bew ijzen dat, indien de kracht F(<u) bestond
uit een diracstoot op t=O op een der wanden, dat dan:

= Constante x u(0) )( sin w t
o

waarbij U (0) de eenheidsstapfunktie is op het tijdstip t=O.

Het kristal gedraagt zich dus elektrisch als een integ-rator van de
som van de mechanische krachten, waarmee het gestelde in

formule (2.3.0) bewezen is.

De overgang van een akoestische diracstoot naar het elektrische sig
naal wordt, voor het algemene geval waarin Zl = Zb = 0 , gemaakt
in REDWOOD (12). Daaruit blijkt dat de uitgangsspanning verkregen
kan worden door integ-ratie van de krachten die de kristalwanden
treffen ( jFdt), hetgeen het gestelde in H.2.3 bevestigt.

ad H. 2.5

Volgens de literatuur (REDWOOD (7), (12) en FILIPCZYN SKI (6), (13))
zal het zinvoller zijn om het kristal, in plaats van met een signaal
zoals geschetst in figuur 1a, aan te sturen met een elektrisch signaal
zoals geschetst in fig-uur 1 b.

IC: 1usec :>ol

fig. 1a dubbelpulssturing

1< 1usec + 1msec ~

fig. 1b dubbelstapsturing
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